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 رودندهیزا زیآبر حوضه در کنشگران روابط بهبود بر موثر ملاعو یبررس
 چکیده

های  کافش تبدیل دولت به کارگزار انحصاری حکمرانی و  رود پیامد مسائل اجتماعی و امنیتی حوضه آبریز زاینده  بسیاری از  

کاف  ش  وجوددر نیل به حکمرانی مشارکتی   آنچه مشخص است مسئله اصلی     است.  کنترلی-دستوری  حکمرانیساختار  موجود در 

  بهبود ارائه راهکارهای روابط است. لذا هدف این پژوهشاین در بهبود  منعطف و دستورکار منسجم فقدان مدخالن ودر روابط ذی

ابتدا با استفاده از چارچوب مدیریت و انتقال   راستا در این . است  اصالح ساختار حکمرانی   رمز کلیدنقطه شروع و  به عنوان  روابط

(MTF به )وتنش در روابط کشدداورزان اصددفهان  که نمایانگر تمرکز رداخته شدددپ هامدخالن و روابط بین آنتجزیه و تحلیل ذی 

مبتنی  ( PMBمشارکتی ) مدل ساختار  و  MTFپایگاه داده  استفاده از ای اصفهان( است. همچنین با   وزارت نیرو )شرکت آب منطقه 

ر د .گردیدهای علی اسددتخرا   در قالب حلقهروابط این علل  راهکارها  پیامدها و موانع بهبود بر مصدداحبه با کنشددگران کلیدی    

امل  ش شوندگان  ی مصاحبه از سو ترسیم و راهکارهای ارائه شده    کنشگران مدل مفهومی بهبود روابط   نهایت با تمرکز بر راهکارها

های  های  کارگرورشددتهرویکرد دانش بین با گری  میانجیرودحوضدده آبریز زاینده مجلس آبو تشددکیل  محلی برگزاری انتخابات

ورد ممدیریت مشارکتی  تشکیل و تقویت کمیته اقتصادی بهبود معیشت کشاورزان  برگزاری جلسات دولت با کشاورزان و صنایع         

  نقد و بررسی قرار گرفت.  

 نفعانکلمات کلیدی: حکمرانی آب  مدیریت مشارکتی  چارچوب مدیریت و انتقال  روابط ذی

 مقدمه

رود به عنوان یکی    حوضه آبریز زاینده (2) و غالب شدن رویکرد ماموریت هیدرولیکی  (17)به کشور   ترومن 4با ورود اصل  

و  های مدرن آبیاریرود  توسددعه شددبکه  سددد زایندهیکو سددد و تونل کوهرن   (17قرار گرفت ) های اصددلی توسددعهاز پایلوت

صنایع بزرگی همچون ذوب  زهکشی  سد و تونل کوهرن      توسعه  صفهان     چشمه لنگان و خدنگستان و   دوآهن و فوالد مبارکه ا

ه ارمغان ببه منظور رسیدن به رفاه بیشتر   عه کشاورزی  ای دیگر در این حوضه اجرا شد تا توسعه اقتصادی برای جام    های سازه طرح

صادی پایدار      ست منجر به توسعه اقت شکاف بین     و متوازن آورد لیکن نه تنها نتوان شود بلکه بر توهم فراوانی آب و  در این حوضه 

ر حوضه نسبت به   بررسی کسری مصارف آب د   . (8)منابع و مصارف افزود و نهایتا موجب به خطر افتادن معیشت کشاورزان شد     

 50تجربه (. 8) تواند کارساز باشد  آباد هم نمیو بهشت  سه های انتقال آب کوهرن  امروزه اجرای طرحدهد که منابع آب نشان می 

های انتقال آب  تقاضا برای مصرف به محض تامین آب در هر مرحله از طرحدهد که رود نشان میسال اخیر در حوضه آبریز زاینده

  بازسددازی(. 31) سددال اخیر  مدات تحت تنش آبی قرار داشددته اسددت 50در طی  حوضددهآب نیز به همان اندازه باال رفته و لذا این 

صفهان  شرق  در آب بحران معنایی ساس  بر ا شان  16) ایزمینه نظریه ا   یبا حکمران ییمکه بحران آب موجود رابطه مستق  دهدمی( ن

 به. است  کرده ظاهر اجتماعی نفعانیذ مشارکت و فارغ از  یسراسر دولت   یحکمران یککه در عمل خود را در قالب  دارد غلط آب

صلی  مقصر  عنوان به آب حکمرانی در انحصاری  کارگزار به دولت تبدیل دلیل به اجتماعی  ساخت  سوی  از دیگر عبارت  حرانب ا

سی نتایج تحقیقات . شود می شناخته  آب ست جمهوری    مرکز برر ستراتژیک ریا شان های ا شه علت ر دهدمی ن   سائل م یدایشپ یای

سه  یو مکان یخوردن نظم زمانبر هم (گاوخونی)رود زاینده یزآبر حوضه  در فعلی  صی تخصی  نظات به آن تبدیل و رودخانه آب یمت

 یزد(. اتصال استان   4) است  شده  حوضه  این مصارف  - منابع شکاف  عمیق ولی تدریجی افزایش باعث که است  آمرانه حکمرانی با
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هان در دو استان اصف مدخالنذیرود افزوده است و  زاینده آب مسائل  یدگیتن( به درهمیزد)خط لوله انتقال آب آبریز حوضه  این به

دار   مشکل هایتالشو  یپدراشتباهات پیو تضاد منافع شدند. با  اختالفداشتند دچار  یایرینهد یو فرهنگ یکه روابط تجار یزدو 

ه استان   س  ینمنجر به تنش و التهاب  حداقل ب و یدهرود به نقطه او  خود رس زاینده حوضه  یدروسیستم  ه یهارسد تنش یبه نظر م

   .(4)کشور گشته است

سیب  سی    آ ضه  در آب بحران اجتماعی شنا شان م 33) رودزاینده آبریز حو سیاری  که دهدی( ن سائل  از ب   امنیتی و اجتماعی م

  ی ظرفیت اطالعاتی  سیاستی  گذاری هدف اجرایی  هایشکاف شامل حکمرانی در موجود هایشکاف پیامد رودزاینده آبریز حوضه

  هحوضدد در آفرین نقش و نفعذی هایگروه دهدمی نشددان تحقیق این نتایج همچنین. هسددتند پذیریمسددئولیت و گذاریسددرمایه

سته  ارتباط یک نبود از رودزاینده سند   نمی را همدیگر زبان برند می رنج یکدیگر با مداوت همب سبت  شدت  به و شنا  یکدیگر به ن

ضای  یک نبود در. هستند  اعتمادبی  در که شود یم تبدیل شورش  و اعتراض به هامخالفت هاگروه این بین متقابل ملاتع و گفتگو ف

سیرهای  وجود صورت  س   تاثیرگذاری به امید و گووگفت برای مجراها و م شیده  خیابان به هااعتراض یناز ا یاریب . دندش نمی ک

  شارکتیم مدیریت از و داشته انتقاد حاکمیتی رویکردهای به شوندگان مصاحبه همه چه اگر دهدمی نشان تحقیق این نتایج همچنین

شخص   یکنل کردندمی صحبت  ست فقدان آنچه م سجم و منعطف و ارائه بودجه کاف   ا ستورکار من به ود. برنامه ب ینانجات ا یبرا ید

ط  کنترلی به حکمرانی مشارکتی بهبود رواب -مسئله اصلی در اصالح ساختار حکمرانی و حرکت از حکمرانی دستوری      عبارت دیگر

 .  (7) مدخالن استسازی مشارکتی ذیمدخالن و مدلذی

شامل درگ     مدل شارکتی  ست که می   در فرایند مدل ضرران وذی نفعانیر کردن ذیسازی م های مختلف  واند در قالبتسازی ا

سددازی کامل را در بر سددنجی از یک مدل شددبیهسدداختار مدل تا ارزیابی و اعتبار ای از مشددارکت مسددتقیم درانجات گیرد و محدوده

دهند و ترکیبی از ای را پیشددنهاد میهای فرایندی ویژهمشددارکتی متنوعی وجود دارد که گاتسددازی های مدلچارچوب (.20)گیرد

های  سددازی مشددارکتی به تفاوت روشهای مدلهای عمده در بین چارچوبسددازی کمی و کیفی هسددتند. اختالفهای مدلروش

 Systemو یا پویایی سددیسددتم )  (Agent base modeling)سددازی عامل بنیانها از قبیل روش مدلسددازی در این چارچوبمدل

dynamic )سازی همبند ارتباط دارد. مدل (Companion modeling )ست که مدل عامل بنیان و تئوری    سازی یک چارچوب مدل ا

گری  سازی میانجی(  مدل35سازی گروهی )های متنوعی شامل مدلسازیپویایی سیستم در چارچوب مدلکند. ها را ادغات میازیب

شاهدات  ( و  برنامه34) شده)  ریزی م سیم  ست    مدلسازی مفهومی گات مهمی در هر فرایند  ( کاربرد دارد. مدلSVP( )30تق سازی ا

های مفهومی عناصددر  مدل  های کمی(. بر خالف مدل21سددازی مشددارکتی اسددت )( و به طور ویژه برای شددروع فرایندهای مدل9)

 دهند.سیستم و اثرات متقابلشان را به صورت تصاویر ساده نشان می

پیشنهاد    2017در سال   سازی مشارکتی  های مدلسازی گات به گات به منظور شروع  طراحی و نهادینه سازی فرایند   رد مدلیکرو

شارکتی مفهومی و چارچوب مدیریت و انتقال   . مدل(10)شد  به عنوان دو  ( Management and Transition Framework) سازی م

 شوند. شناخته می(  Participatory Model building) نهادینه شده سازی مشارکتیوش مدلپایه اصلی ر

شاره همانطور که  شان می  یابی مسائل زاینده های مختلفی در خصوص ریشه  گردید تا کنون پژوهش ا هد درود انجات شده که ن

صلی    سئله ا ضه آبریز زاینده  م ستوری     رودحو ست  -ساختار حکمرانی د ساختار       لیکن بر رویکنترلی ا صالح  صلی در ا سئله ا   م

شگران )  حکمرانی شارکت ذی و ارائه مدل  (7یعنی بهبود روابط کن ست      )مدلنفعان جلب م شارکتی( ا شی سازی م شاهده    پژوه م
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سازی بهبود روابط کنشگران به عنوان نقطه شروع و کلید رمز اصالح ساختار       نگردید و لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی و مدل  

س  ستفاده از  -توریحکمرانی د ست.   PMBو  MTFابزارهای کنترلی با ا ضه آبریز زاینده  معرفیدر ادامه به ا نی مبا  روداجمالی حو

 شود.سازی پرداخته میمدل و سپس روش گات به گات مدل

 رود معرفی حوضه آبریز زاینده

زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته و پس از طی   های رود بزرگترین رودخانه فالت مرکزی ایران است که از کوه رودخانه زاینده

حوضه   %65شود. این رودخانه در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود )که کیلومتر  در انتهای مسیر به تاالب گاوخونی منتهی می 360

ده و اقع شگیرد( قرار گرفته است. بخش عمده مساحت این حوضه در استان اصفهان و   آبریز درجه دو تاالب گاوخونی را در بر می

دست رودخانه(   های یزد و فارس )در پایینهایی از استان چهارمحال و بختیاری )در باالدست رودخانه زاینده رود( و استان   قسمت 

دهد )قسددمت هاشددور خورده  رود را نشددان میموقعیت جغرافیایی حوضدده آبریز گاوخونی و زاینده 1شددکل گیرد. می بر را نیز در

 رود است(.  زایندهشکل  حوضه آبریز 

-های مختلف ریزش برف و باران است که از توزیع زمانیرود با توجه به موقعیت مکانی دارای سازوکارحوضه آبریز زاینده 

ست.   سبی برخوردار ا ضه    مکانی نامنا سعت کل این حو ست که  کیلوم 26917و صفهان و    %93ترمربع ا ستان ا ستان    %7آن در ا در ا

صفهان قرار دارد و تنها   %98چهارمحال و بختیاری قرار دارد. همچنین عمده جمعیت حوضه )  ستان ا ستان چهارمحال    %2( در ا در ا

ن  ی قرار دارد و بیشددتریو بختیاری اسددت با این حال منطقه علیای حوضدده یا منطقه آبخیز آن عمدتا در اسددتان چهارمحال و بختیار

 شود.حجم آب از این استان تامین می

 رود ندهیزا زیحوضه آبر ییایجغراف تیموقع:1شکل 
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 مواد و روش ها: 

منظور از  است. کیفددددید رویکر به یازن  آن تفسیر  و تعبیر کشف   بددددرای کدددده است  نحوی به حاضر  تحقیق مساله  ماهیت

ست که یافته   شی ا سایر روش  هایی تولید کند که با پژوهش کیفی  هر نوع پژوه سل به عملیات آماری یا  شی ح  تو شمار صل   های  ا

ها و جراید به عنوان منابع  ها و اخبار روزنامهها  سخنرانینامه  پایانهامقاله تحلیلبررسی و  ضمن  همین منظوربه  .(5نیامده باشد )

ود نیز رخبرگان موضوع در حوضه آبریز زایندهمدخالن کلیدی و ساختاریافته و مصاحبه گروهی با ذی   مصاحبه نیمه ولیهاطالعاتی ا

با توجه به دهد. مدل مفهومی تحقیق را نشان می  2شکل   .های بعدی آورده شده است(  ها در بخش)جزئیات مصاحبه  انجات گرفت

بد شدددکافی روابط ذی       کال مل موثر بر بهبود این روابط اسدددت از   مدخالن هدف تحقیق که در پی   مدیریت و    چارچوب و عوا

پرداخته این ابزارها در ادامه به معرفی و جزئیات اسددتفاده گردید.  (PMB) مدل سددازی مشددارکتی نهادینه شددده  ( و MTFانتقال)

 شود.  می

 

 قیتحق و روندنمای یمدل مفهوم:2شکل 

 ابزاهای مورد استفاده

و تشددری   معرفی  چارچوب و عناصددر آنابتدا این  و لذا شددودمحسددوب می PMBزیربنای به عنوان  MTFتشددکیل پایگاه 

 .  گرددمی

 (MTFمدیریت و انتقال ) چارچوب .1
فرایندهای   های آب سددیسددتم تجزیه و تحلیل ای به منظور ن رشددتهچارچوب مفهومی و بیچارچوب مدیریت و انتقال یک 

صیات       مدیریت و حکمرانی چند صو ست. این چارچوب به بهبود فهم علمی از خ ستم کمک می   سطحی ا کند و یک راهنمای  سی

ای در علوت اجتماعی  راهنمایی برای رویکردهای بین رشته  MTFدهد. های انطباقی میای اجرای فرایند انتقال به سیستم  کاربردی بر

ست و   شتیبانی می  -بر همکنش بین علوت اجتماعیا کپارچه  ی از مفاهیم را ایدامنهکند. این چارچوب محدوده یا طبیعی را تهیه و پ
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بر روی ظرفیت انطباقی و یادگیری اجتماعی تاکید  به ویژهدهد و های مدیریت آب را به هم پیوند میکند و مفاهیم پیچیده رژیممی

سواالت تحقیق خاص و رویکردهای متفاو     MTFکند. با این حال می ست اما یک زبانی برای  شده ا  تاز یک نظریه خاص گرفته ن

. این رویکرد ساختار یافته در عین انعطاف پذیری  یک شرط برای پایگاه داده مشترک است که آنالیز انطباقی کندنظری را فراهم می

ور دهد بلکه یک رویکرد تشددخیصددی به منظ  راهکارها را ارتقا نمی MTFکند. در طیف وسددیعی از مطالعات موردی را فراهم می 

  .(27) کندرا پشتیبانی می تجزیه و تحلیل حساس به زمینه

MTF     ( 28و  27  24  22به عنوان یک ابزار تشخیصی برای حل مشکالت مدیریت و حکمرانی منابع آب توسعه یافته)    .است

صل مفهومی مدیریت انطباقی )      سه ا ساس  ( و همچنین چارچوب  30(  یادگیری اجتماعی و تحول فرایندها )20این چارچوب بر ا

 ( استوار است.  26توسعه و تجزیه و تحلیل نهادی )

 MTFعناصر 

ای است   های رودخانهعناصر مختلف  پیوندها و فرایندهایی که ساختار مدیریت و حکمرانی آب در حوضه    MTF چارچوب

سایی می    شنا شرایط اولیه آن را تنظیم می را  شرفت      کند یا  ساختار در این چارچوب و پی سعه  کند. به منظور کمک به فرایندهای تو

سناد از زبان   صر مهم چارچوب   (:UML Unified Modeling Languageسازی واحد ) مدلا ستفاده   MTFبرای فرموله کردن عنا ا

و تعداد عناصر    اتیسط  جزئ   نمودار کالس شامل اشیا  صفات و ارتباطات است.     (3)شکل  . این نمایش استاتیک (1027,) شود می

   تاسدد ازیمشددکل خاص مورد ن کیارائه  ای لیتحل دن یفهم یکه برا یعاتاطال زانیها( به میژگیروابط  و اء ی)به عنوان مثال اشدد

مک  ک ی. برایابد شیافزا وسته یتواند به طور پیم اتیمورد خاص  سط  جزئ  کیبه  MTF هنگات استفاده از  جه یدارد. در نت یبستگ 

 (.23  30) است افتهیشده توسعه  لیو تحل هیتجز یهاداده و پروتکل یهاگاهیانواع مختلف پا   MTFبه استفاده از 
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ساختار عم   مفاهیم کلیدی و ارتباط این مفاهیم 3شکل   ستم آبی را تعریف می   از طریق یک نمودار که  سی را  ندکومی از یک 

 .دهدنشان می

 ( 29برای آنالیز ساختار سیستم آب ) MTFنمودار کالس  :3شکل  

شددود  مشددخص   که بر طبق مطالعه موردی توصددیف میهای خاصددی ویژگییر سدداخت فنی یا بازیگر( با هر کالس )مثال ز

شگران گردد. به طور مثال می شوند. پای     کنندهای مقیاس مکانی که در آن کار میها یا زیر بخشتوانند با بخشمی کن شخص  گاه  م

. مرزهای   (23رود)ها به کار می   نمونه ها و  آوری دادهو اسدددتانداردسدددازی جمع    های مرتبط به منظور پشدددتیبانی فرموله کردن    داده

«  کیسیستم اکولوژی»ه شده است. کالس ارائ «آب سیستم»مشکالت آب که شامل تمات اجزای محیط زیست و انسان است از طریق 

 کند.های انسان ارائه میبرای فعالیت شامل اجزای حیاتی و غیر حیاتی سیستم آب است که خدمات مختلفی را
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ست که تجزیه و تحلیل فرایندهای مدیریت آب را امکان پذیر می  MTFمفهوت کلیدی  یک «کنش موقعیت» و به   (10) سازد ا

تواند ناشی از شرایط    (. نتایج می4شکل  شود ) ای میشود که منجر به نتایج ویژه عنوان یک چارچوب تعامالت سازمانی تعریف می 

شد. مثال یک نهاد یا دانش می  ستم     عمل با سی ستقیم در  شرایط دیگ تواند بر تعامالت اجتماعی و یا مداخالت فیزیکی م ر اثر ها در 

 .(4شکلبگذارد )

 MTF (10)چارچوب  رابطه دو موقعیت کنش در: 4شکل 

نابراین   به عنوان زنجیره          MTFب به مشدددخص کردن فرایندهای مدیریت آب  فه    قادر  ها و   ای از شدددرایط عمل شدددامل مول

 افتد  است.یندهای مدیریت آب در آن اتفاق میهای موثر و نیز ساختار جامع سیستم آب که فراخروجی

 PMB (Participatory Model building)چارچوب  .2
با تمرکز بر بخش     به طور مرتب توسدددعه داده شدددد     PMBچارچوب   له  ی خاص این چارچوب از قبیل     ها ه و چندین مقا

سددازی با اسددتفاده از پویایی   ( و نیز مدل13  10   طراحی فرایند و آنالیز سدداختارهای نهادی )(21  15  12های فردی )مصدداحبه

 شده است. منتشر (23  21  12) 1سیستم

  پاکسددتان )مدیریت شددوری خاک    (12در چندین مطالعه موردی در قبرس )مدیریت کمیابی آب؛ تا کنون  PMBچارچوب 

ار گرفته شدددده اسدددت. در به ک (11  کانادا )مدیریت کیفی آب   (15(  کانادا )کشددداورزی پایدار  25  گواتماال )امنیت غذایی  (21

ت آمده دسهتجربیات ب مطالعه موردی در کانادا و گواتماال بر اساسسازی فردی در مطالعه موردی قبرس کافی بود  در حالیکه مدل

تجزیه و به عنوان ابزار  MTFسددازی گروهی بود. این تجربیات نتیجه اسددتفاده از چارچوب سددازی فردی نیاز به مدلعالوه بر مدل

شارکتی بود.   ریزی یکپارچه طراحی فرایند در چارچوب مدلو برنامهتحلیل  سازی  مختلف چارچوب فرایند مدل هایگات سازی م

 شود.آورده شده است. در ادامه مراحل مختلف این چارچوب توضی  داده می 5 شکل ( در PMBمشارکتی )

                                                           

1 System Dynamic 
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 (10) (PMBسازی مشارکتی ) :مراحل چارچوب فرایند مدل5شکل 

 مرحله اول: تجزیه و تحلیل ذینفعان و مشکالت موجود

  تجزیه و تحلیلوری سیستماتیک و   آبه عنوان یک ابزار شناختی جمع  MTF  از پایگاه داده PMBدر مرحله اول از چارچوب 

اطالعات در دسدددترس از قبیل     ها و هشدددود. همه داد نفعان کلیدی اسدددتفاده می   و انتخاب ذی مسدددئله  تعریف  به منظور اطالعات  

یت  )مانند مقیاس  مالک فنیهای های سیستم آبی )مانند سط  حوضه  متوسط دبی ساالنه و غلظت آلودگی( و زیر ساخت       مشخصه  

به منظور تهیه پایگاه داده در پژوهش حاضر  شود.  دهندگان فرایند اضافه می توسط سازمان   MTFو شرایط نگهداری( به پایگاه داده  

MTF       به منظور . شدددداطالعات انجات    اولیه ها به عنوان منبع     روزنامه  ها مقاله  ابتدا مروری بر قوانین و منابع اطالعاتی موجود مانند 

صاحبه      سایی م صاحب شوندگان  ابتدا ذی شنا صمیم   مدخالن و  ساس نقش خود )ت صین( مرتب    نظران بر ا ص گیران  مجریان  متخ

شخص و نقش شوند تا کمبود نقش می شاخص            های مورد نیاز م سه  ساس  سپس بر ا شوند.  ضوع درگیر  های مختلف در این مو

کلیدی در هر  مدخالنذیشدوند تا  بندی می  اولویت(20  12ضدرورت درک شدده)  اصدلی توان نفوذ در فرایند  مشدروعیت نفوذ و   

  ها انجات شود.نقش شناسایی و مصاحبه با آن

شارکت  ضر  م صاحب  19کنندگان در تحقیق حا ضه آبریز  گردانانو بازی نظراننفر از  های رود طی دهه اخیر یا دههزاینده حو

شدند. افراد انتخاب شده از بخش دولتی  افراد با     برگزیدهنفر از بخش دولتی و هشت نفر در بخش غیردولتی   11که قبلی هستند   

ای اصفهان و چهارمحال و بختیاری    های آب منطقهاستاندار اصفهان  مدیرعامل شرکت    توان نفوذ بسیار باال در سط  حوضه شامل    

ای اصدددفهان و چهارمحال و بختیاری و همچنین سدددایر افراد اثرگذار )با        های آب منطقه  برداری شدددرکت معاون حفاظت و بهره   

ستند. ( زیادتاثیرگذاری  شامل دبیر نظات   ه شده از بخش غیردولتی   صفهان به عنوان نماین      افراد انتخاب  ستان ا شاورزان ا ده  صنفی ک

در  باشند که هر یک خبره موثر میافراد رود و سایر  اصلی صنف کشاورزان استان اصفهان در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده       

  سازی اجتماعی و رهبری اعتراضات کشاورزان نقشی کلیدی بر عهده دارند.جریان
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شده  های عو تحلیل مقوله تجزیه شده  نوان  شارکت  در منابع اطالعاتی اولیه و ارائه  سوی م شان داد که در حدود   از  کنندگان ن

ی  اها تکراری و به اشباع نظری رسیده است. منظور از اشباع نظری این است که انجات مصاحبه جدید  هیچ داده      درصد از مقوله  50

درصد بیش از کفایت الزت برای بررسی    50ها   لذا مصاحبه کندتغییر نمیرا به مقوالت قبلی اضافه یا روابط میان آنان را دستخوش   

 ابعاد مختلف موضوع بود.

  های ارائه شددده در خصددوص تغییر سدداختار حکمرانی و ایجاد یک نظم جمعی جدیدو برنامه هامقالهها  از گزارش اسددتفاده

صلی  مدخالن کلیدی و بازیعالوه بر مصاحبه با ذی  شد تا موضع  حکمرانی آب در حوضه آبریز زاینده گردانان ا ری  گیرود موجب 

صاحبه  شود.    احتمالی و انحراف در م سیده بود  به مراتب کمتر    در این پژوهشها که با اعتبار و روایی پژوهش به حداقل ممکن ر

صاحبه  انجات در شارکت  با محقق ها م صویر  تا هشد  هدفمند گویو گفت وارد منتخب کنندگانم ضحی  ت ضوع  از وا  نظر رامورد مو

 است. شدهانجات  دقیقه 120الی  60 مدت به امن و آرات محیطی در منتخب  افراد با قبلی هماهنگی طی هامصاحبه کند. ترسیم

 رحله دوم: طراحی فرایندم

تواند مانع اثرات  سازی مشارکتی است که می   ی در مدلگات مهم  (6های نسبتا جدید تحقیقاتی ) طراحی شفاف فرایند از رویه 

  های نامتعادل  افزایش اختالفات و هدر رفت منابعگیریتصمیم منفی اجتماعی از درگیر شدن ذینفعان )مانند سرخوردگی ذینفعان( 

ص کند  مشخکلیدی را تعریف میهای و مفهومی که فرایندها و سازوکار شناسیطراحی فرایند به وسیله چارچوب روشآب شود. 

 شود.می

-که عوامل محتوایی زیست محیطی  اقتصادیطوریهتوجه به محتوا در طراحی فرایندهای مشارکتی عامل بسیار مهمی است ب

تحلیلی به -نیاز به یک چارچوب ارزیابی (2014فورسدددت و ویک ) (.3تواند بر نتایج خروجی موثر باشدددد )اجتماعی و نهادی می

ین  چن MTF منظور شددناسددایی فاکتورهای موفق مبتنی بر محتوا برای تحول اجتماعی به سددمت پایداری را مورد توجه قرار دادند. 

محتوای موردی خاص به کار برده  ای به منظور تجزیه و تحلیل فرایندهای مدیریت آب در چارچوبی اسدددت که به طور گسدددترده 

هی فرایند دای سازمان( به منظور آنالیز تاریخی فرایندها در مرحله اول و بر3شکل ) کنش شرایطشود. نمایش فرایندها از طریق یم

ستفاده می  شرایط    بنابراین هر مرحله از فرایند مدلشود.  در گات دوت ا  شود که با فاکتورهای موثر و تعریف می کنشسازی با یک 

تواند به عنوان فاکتورهای موثر مدیریت         تاریخی فرایندها در مرحله اول می    رتباط اسدددت. تجزیه و تحلیل     نتایج قابل انتظار در ا    

 ه شود.استفاد  های آبی باشدتواند موجب تغییر در سیستمی مدیریت مشارکتی در آینده که میها براته و پتانسیل راهگذش

سایی مراح    شاخص شنا   تواند بر نتایج مدیریت آب )مانند بهبود کیفیتبردی و ویژه میهای کارل متوالی فرایند برای تعریف 

تایج  کنندگان( موثر باشد. مقایسه مداوت نیفیت فرایند )مثل مشروعیت مشارکتهای کاهش اختالف بین کاربران( یا شاخصآب یا ک

شب   نظریهو نیز های بکار برده شده  قابل انتظار با نتایج واقعی حاصل شده  بررسی قابلیت و پایداری روش    ساسی را  سازی   یههای ا

سازمان  کند. اگمی شود   ستم بازنگری کنند     ر مورد فهمدهندگان فرایند باید در انتظارات برآورده ن سی ساس فهم ج شان از  دید و بر ا

یک گات مهمی در جهت طراحی و     MTFهای جدیدی بازسدددازی نمایند. بنابراین کاربرد         مجددا فرایندها را از طریق ابزار یا روش    

 ارزیابی فرایند مشارکتی موثر است.
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 مرحله سوم: مدل سازی فردی

شده       Casual Loop Diagram :CLDساختن نمودارهای حلقه علی )  شنهاد  سومین گات پی سیله هر متولی کلیدی  ( فردی به و

نند  کبع کم هستند و فرصتی را فراهم می  زمند مناهای فردی نیاسازی گروهی  مصاحبه  است. در مقایسه با مدل   PMBدر چارچوب 

گر وجود دارد. سدده گات به منظور کننده و تسددهیلن حالت فقط مصدداحبهراحتی بیان کنند. در ایههای خود را بنفعان دیدگاهتا ذی

 وجود دارد: PMBسازی فردی در چارچوب مدل

  CLDکند. هر ذینفع با انتخاب پیوندهای متنوع یک ده مالقات میگات اول شناسایی کر گر با هر ذینفعی که درگات اول: تسهیل

ستقل خودش را می  شته         م ستی بر روی مدل مفهومی اثری دا شناس بوده و نبای شتیبان و روش  سهیلگر فقط به عنوان یک پ سازد. ت

 گردد.مینفعان ترسیم ها با ذیشوند و ارتباط آنروی یک برگ کاغذ بزرگ چسبانده میباشد. متغیرها بر 

شروع می    فرایند مدل سایی        سازی فردی با یک بحث در مورد تعریف مشکل اولیه  شنا شود و سپس علل تعریف این مشکل 

شوند.  . نهایتا راه حل ها و موانع پیش روی اجرای آن مشخص می (6شکل  و پس از آن عواقب مشکل بررسی می شوند )    می شود 

ن برای  کنندگاشددرکتهای ذهنی کند که شددامل نمایش از مدلجامع را تشددری  میبه طور خالصدده این رویکرد سدداختن یک مدل 

ضعیت موجود و همچنین راهبرد  ست که در نظر گرفته می   های مربوط های مورد نظر و چالشو شکلی ا . به دلیل ماهیت  شود به م

 می توان مورد مقایسه قرار داد. شناسیروشکنندگان را با همین سیستم  همه شرکت

 

 (34و  14: مراحل گام به گام مدل سازی مشارکتی )6کل ش
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سهیلگر در    CLDگات دوت: در مرحله دوت  سیله ت سترده  CLDهای فردی به و های کلی با   CLDشوند که این  تری ادغات میگ

مختلف  نفعانها از ذی CLDدهد. توجه به در نظر گرفتن نظرات متفاوت و بعضددا متضدداد  تصددویر جامعی از موضددوعات آب می

های مخالف به دلیل اینکه ممکن است پتانسیل اختالف بین   ممکن است شامل عناصر زائد  مکمل یا مخالف باشند. نمایش سیستم      

 شود.می تر مدلنفعان را داشته باشد  بایستی برجسته شود. اگر عناصر سیستم مکمل باشند ادغات آن ها موجب ساختار دقیقذی

یادگیری باشد چرا که ذینفعان   تواند یک فرایندکنندگان میشده( به شرکت  های ادغات CLD) CLDگات سوت: ارایه مدل جامع  

های ادغات شددده  های مختلفی را بررسددی کنند. در این گات می توان یک کتابچه تهیه نمود که در آن مدلها و ایدهتوانند دیدگاهمی

 ای ادغات شده بیان کنند.هن بخواهیم نظرشان را راجع به مدلنفعاباشد و از ذی

و همچنین نیاز به زمان و هزینه  سازی مشارکتی اهداف پژوهش در شناسایی و تهیه مدل اولیه مدل   با توجه بهدر این پژوهش 

و از  شده است  صرفا مراحل اول تا سوت انجات    (5)شکل  شده نهادینه سازی مشارکتی  سازی گروهی و مدل مراحل مدلزیادی برای 

 .گروهی و مشارکتی خودداری گردید سازیتوضی  مراحل مدل

 و بحث نتایج

 نفعان و مشکالتتجزیه و تحلیل ذی

های دولتی و  رود شامل همه موجودات زنده و غیر زنده و بخش آبریز زاینده حوضه ضرران )ذی مدخالن( در  نفعان و ذیذی

غیردولتی شددامل کشدداورزان شددرق و غرب اسددتان اصددفهان و کشدداورزان چهارمحال و بختیاری  صددنایع بزرگ و کوچک  شددرب 

ستان  شرکت   های آب منطقهزیست  شرکت  (  محیطحوضه )جمعیت ساکن در   های آب و فاضالب   ای و جهاد کشاورزی هر دو ا

 ها دانست. شهری و روستایی و شهرداری

هد دنشان می حوضهرود در خصوص مشکالت موجود در این مدخالن کلیدی زایندهو تحلیل محتوای مصاحبه با ذی بررسی

آباد   اندازی تونل سددوت کوهرن  و بهشددت رود متفاوت اسددت. عدت راهشددوندگان مسددئله زاینده هر کدات از مصدداحبه که از نگاه

ست    شت   سیا شتباه دولت  بردا شت بیش ازحد  های غیرمجاز  فقدانهای ا   انتقال آب به خار  از منابع مجاز مدیریت کارآمد  بردا

حوضه )یزد  کاشان و....(  بازتخصیص آب و تخصیص حقابه کشاورزان به صنعت توسط دولت  توسعه بیش از توان اکولوژیکی           

سوی ذی   حوضه  سئله از  شدن رودخانه و ایجاد    دالیلنفعان و و افزایش جمعیت به عنوان م صلی  اامنی  ن ننامنی آبی و به دنبال آف

شدند. مجموعه       سی ذکر  شده سیا شکاف بین روابط بین ذی      عوامل ذکر  صارف و به دنبال آن  شکاف بین منابع و م ن مدخالبه 

که همواره بین کشاورزان دو استان باالدست و پایین دست تنش بوده و حتی این تنش در     منجر شده است به طوری   حوضه کلیدی 

های خوزستان و یزد منجر شده است. تجمع و اعتراضات      ی به تنش بین نمایندگان مجلس این دو استان و حتی استان  عرصه سیاس   

گوناگون و درگیری کشدداورزان با نیروهای امنیتی  شددکسددت خط لوله انتقال آب به یزد  تقابل کشدداورزان با نیروگاه اسددالت آباد   

مردان به حد پایینی  اعتماد بین کشدداورزان  صددنایع و دولت هکه امروزد به طوریها هسددتنهایی از مصددادیق خارجی این تنشنمونه

شی جدی مواجه       ساختار و نظم نوینی را با چال ست که رسیدن به هر  ست کردهتنزل یافته ا . لذا برای رسیدن به یک نظم نوین در  ا

 به عنوان مسئله اصلی   بعدی چنداعتمادی م بیمدخالن و تالش در جهت ترمیرود قدت اول شناسایی شکاف بین ذی   زاینده حوضه 

 .  اصالح ساختار حکمرانی استدر 
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 رود ندهیزا حوضه در یدیکل کنشگران هیدوسو روابط: 7 شکل

ر  دهد. برا نشان می  هامصاحبه  ها وگزارش  هااخبار  پژوهش تجزیه و تحلیل بر اساس  کنشگران روابط دو سویه این   7شکل  

 (:7شکل را به چند دسته تقسیم کرد ) کنشگرانتوان روابط بین این اساس می

ضه نفعان ذیذی نفع: -نفعروابط ذی - ضالب         زاینده حو شرکت آب و فا صنایع بزرگ و کوچک   شاورزان   شامل ک رود 

شهرداری    شرب(   ستند که  ) شامل   ها و .... ه شاورزان  سهمابه حقابه ک شتراک داران   ستند و  داران و حق ا   به عنوان ه

. کشاورزان بر اساس موقعیت جغرافیای سیاسی      هستند رود زایندهرودخانه  سهامدار عمده   ضرر نفع یا ذیبزرگترین ذی

شوند. کشاورزان استان اصفهان بر     بندی میبه کشاورزان استان اصفهان و کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری دسته       

اران  ددست و بر اساس وضعیت مالکیت آب به حقابهباالدست و پاییناساس موقعیت جغرافیایی به دو دسته کشاورزان 

 شوند. ها تقسیم میدارن و حق اشتراکیسهمابه

نایع  و ص اصفهان  ع است. موضوعی که در دهه اخیر در تنش بین کشاورزان    ع دیگر روابط بین کشاورزان و صنای  نو

 با نیروگاه اسالت آباد خود را ظاهر ساخته است. شاورزانبا درگیری کبزرگی همچون فوالد مبارکه  ذوب آهن و اخیر 

رسمی دولتی    کنشگران های آب و فاضالب داخل و خار  حوضه اگر چه از یک طرف جزو     شرکت هاشهرداری 

وده که ب ضرران یا ذی نفعانجزئی از ذی کننده شوند لیکن از طرف دیگر به عنوان یک برداشت  دولتی محسوب می یا شبه 

 .شوندمی یا درگیری تنش واردنفع یعنی کشاورزان با بزرگترین ذیآبی ایط کمدر شر

شاورزان با بهره یکی دیگر از روابط بین ذی ضه نفعان  رابطه ک ستا نظیر بهره  برداران خار  از حو ن  برداران آب در ا

آب یزد برای اولین بار توسط  تنش بین کشاورزان و این بخش وارد فاز درگیری شد و خط لوله  1391یزد است. از سال  

هر ده روز یکبار خط لوله انتقال آب به یزد با   97تا آذر ماه  96که از اسددفند ماه کشدداورزان شددکسددته شددد. به طوری   

 .(1ها یا قطع برق مواجه شده است )شکستگی یا تخریب حوضچه
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 ها نقشسازی رود در تصمیم یز زایندهآبر حوضه : اگر چه در سالهای اخیر کشاورزان   )دولت(  مدخلذی-عنفروابط ذی  -

شته  موثری ست و لذا دولت )به ویژه وزارت نیرو و      اند دا ساختار دولتی ا سمی کنونی و غالب همچنان  ساختار ر لیکن 

 آبی وروند. در سالهای کم رود به شمار می آبریز زاینده حوضه مدخالن کلیدی ترین ذیای( اصلی های آب منطقهشرکت 

شرق اصفهان و تاالب گاخونی در پایین دست عمال به یک بیابان تبدیل شده     محدوده   رودرودخانه زایندهشدن  خشک 

صورتی  شرایط کم        در  سب با  شرب متنا صنایع و  شت  سهم برا ست که پیامدهای این خشکی      که از  آبی کسر نگردیده ا

ست    شکالت زی شاو   رودخانه عالوه بر م شت ک شده و در نتیجه  محیطی  موجب به خطر افتادن معی شاورزان رزان  ه ب ک

های  با صنایع عمدتا در چارچوب اصفهان ایآب منطقهشرکت . روابط اندشدهمعترضین به دولت تبدیل گروه بزرگترین 

شددود و عمال تنش قابل  اقتصددادی اسددت لذا در بروز اختالف در زمان تعیین قیمت آب  موضددوع با مذاکره برطرف می

 شود.توجهی مشاهده نمی

بردارن و دولت یا به روابط     توان به در یک قالب کلی روابط بهره    مدخالن را می ذی-نفعبه طور کلی روابط بین ذی 

 بندی نمود.  ای و.... تقسیمشرکت آب منطقه-ای  صنعتشرکت آب منطقه-تر بین کشاورزانجزئی

رود شددامل وزارت نیرو  شددرکت  آبریز زاینده حوضددهمدخالن : ذیهای دولتی()بین بخش مدخلذی-مدخلروابط ذی -

ای و جهاد کشدداورزی دو های آب منطقهآبریز فالت مرکزی(  شددرکت مدیریت منابع آب ایران )دفتر مدیریت حوضدده

ها  های محیط ریست دو استان و شهرداریهای آب و فاضالب و سازماناستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری  شرکت

 را اشاره نمود. 

ای و آب و فاضالب در  های آب منطقه  شرکت زمان کم آبیدر دهد ها نشان می نتایج بررسی منابع اطالعاتی اولیه و مصاحبه  

ا با  هاند لیکن این تنشنظرهایی داشته  های مشترک اختالف فروش آب  پرداخت دیون و همچنین میزان مصارف و اجرای بخشنامه  

وزارت )ها یا دستور از باال  ود اغلب با برگزاری جلسات در سط  مدیران رده باالی سازمان   کنترلی موج-توجه به ساختار دستوری  

 .شودو لذا تنش این دوگروه معموال در قالب ساختارهای دولتی کنترل می است گردیدهرفع نیرو( 
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 طراحی فرایند
بانکداری که ما در اینجا به آن رود )مشددارکتی حکمرانی آب زاینده مدیریت شددروع  طراحی و پیاده سددازی  الگوی 8شددکل 

شان می  (اطالق می کنیم اجتماعی آب زاینده رود سایی   را ن شنا شگران دهد. پس از  صلی   کن ر رود و با تمرکز بآبریز زاینده حوضه ا

شکاف روابط ذی        شروع بانکداری اجتماعی آب ) صلی برای  سئله ا سال   مدخالن(روی م صاحبه با   1396در  شگرا اقدات به م   نکن

ها و ها تمامی منابع اطالعاتی نظیر اخبار روزنامه  شدددد. قبل و در حین انجات مصددداحبه    1397-1398رود در سدددالهای  کلیدی زاینده  

مدخالن کلیدی با اسددتفاده از روش . بعد از مصدداحبه با ذیقرار گرفت بررسددیگردآوری و مورد  منابع غیررسددمیها تا یخبرگزار

سازی  شد. برای مدل  99در سال  ها در یک مدل گسترده  سازی فردی و سپس ادغات این مدل  مدل های علی  اقدات بهساخت حلقه 

منابع قابل توجهی برای اجاره محل مناسددب مالقات  پذیرایی و شدداید مسددافرت ذینفعان و موارد تکمیلی   زمان و نیاز به گروهی 

 این پژوهش نیست.و اهداف دیگری دارد که در چارچوب 

   

 (پژوهش حاضر دراصالح شده  Halbe etal. 2017مدل شروع، طراحی و پیاده سازی بانکداری اجتماعی آب )طرح کلی از  :8شکل 
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 مدل سازی فردی
ساس نتایج  مدل صا منابع اطالعاتی اولیه و های فردی بر ا ضه زاینده   بازیبه با حم صلی حو ست.      رودگردانان ا شده ا   ساخته 

دهد. همانطور که در این نمودار مشخص  شوندگان را نشان می  های کدگذاری شده از طرف مصاحبه  مجموعه یافته 9نمودار شکل  

ست  از مجموع   شترین یافته     99ا شده بی ستخرا   ش   کد ا صوص علل ایجاد  ض   ها در خ شگران در حو ریز ه آبکاف در روابط بین کن

 رود است.  زاینده

 آبریز زاینده رود حوضهدر  کنشگرانکاف در روابط علل، راهکارها، موانع، پیامدهای بهبود یا ش: 9شکل 

سات روابط بین       10شکل   ساس اق شده بر ا ستخرا   شگران کدهای ا شان می  کن شخص     دهد. همانرا ن شکل م طور که در این 

و  فهانروابط بین کشاورزان دو استان اص    درای اصفهان و سپس   است بیشترین تمرکز بر روابط بین کشاورزان و شرکت آب منطقه    

صیص حقابه              سب منابع آب و تخ صیص نامنا ست.  بازتخ ست رودخانه زاینده رود ا ست و پایین د چهارمحال بختیاری در باالد

صفهان همگی              ستان ا صیص آب به یزد  مدیریت توزیع آب در ا شتراک  تخ صنعت و فروش حق ا صفهان به بخش  شاورزان ا ک

سهم آب کشاورزان و در نتیجه معیشت کشاورزان به خطر افتاده       موجب شده تامین  موجب شده در شرایط خشک شدن رودخانه    

سوق پیدا کند و این سازمان به محلی برای اعتراض و    متولی اصلی( به عنوان ای اصفهان ) شرکت آب منطقه اعتراضات به سمت   و 

ضه آبریز زاینده     تجمع شورای هماهنگی حو شکیل  شود. اگر چه با ت شورا  های مکرر تبدیل  صمیم رود  این   تبدیل گیریبه کانون ت

ه عنوان  ب   همچنانای اصفهان لیکن به دلیل اینکه مدیریت اصلی این کارگروه بر عهده وزارت نیرو است  شرکت آب منطقه   گردید 

صلی در   ست رودخانه زاینده رود به        تنش قرار داردتمرکز ا ست رودخانه و پایین د ستان در باالد سی دو ا سیا . موقعیت جغرافیای 

صرف کنندگان و حقابه      هگون ست و عمده م ستان باالد ست که عمده مناطق آبخیز آن در ا ست رودخانه     ای ا ستان پایین د داران در ا
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-آباد و طرح بن   تونل بهشددت3های در اسددتان چهارمحال و بختیاری به همراه احدات تونل کوهرن  قرار داند. افزایش برداشددت

 اند. و بختیاری تبدیل شدهمحل اختالف و نقاط تنش در دو استان اصفهان و چهارمحال  ترین عواملی هستند که بهبروجن اصلی

  کنشگرانهای استخراج شده در خصوص اقسام روابط بین : مجموع مولفه10شکل 

کد در خصددوص علل  راهکارها  موانع و پیامدهای شددکاف در  99رغم اسددتخرا  علی دهدتجزیه و تحلیل کدها نشددان می

دهد برخی از عوامل به طور متوسددط بر روی سدده نوع از مورد بود که نشددان می 324  میزان اثرگذاری این کدها کنشددگرانروابط 

 روابط اثرگذار هستند.  

شتر مقاالت  مصاحبه     های علی و ادغات حلقهپس از تشکیل حلقه  ای  هها در یک حلقه گسترده و  به منظور بررسی جوانب بی

بررسی قرار گرفت تا اگر مواردی در زمان مصاحبه از نظر مصاحبه شونده مغفول مانده است  مد نظر قرار        دیگر و اخبار نیز مورد

های علی ساخته شده در اختیار سه نفر از خبرگان متخصص  قرار داده شد و نظرات آنها اخذ گردید و اصالحات  گیرد. نهایتا حلقه

 های نهایی اعمال گردید.جزئی در حلقه

ها  حلها  راهتفکیک بین علترغم اینکه علیدهد. رود را نشان میآبریز زاینده حوضه کنشگرانمل موثر بر روابط عوا 11شکل

ها )بدون رن ( با راهکارها)سبزرن ( و موانع )نارنجی رن ( در  با این حال تالش گردید علتبود پذیر ها به سختی امکان و پیامد

 .  شودفسیر نتای  به دست آمده پرداخته میاین شکل تفکیک گردد. در ادامه به ت
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 رنگ نارنجی:موانع( ،ها، رنگ سبز: راهکارهابدون رنگ: علتماخذ یافته های پژوهش های فردی )های علی بر اساس مصاحبهنمودار حلقه: 11شکل 

 ؛اصلی ترین عامل شکاف در روابطدولت هایوعده تحقق عدم و کشاورزان معیشت

صاحبه با ذی  شکاف بین این       در م صلی ایجاد  شاورزان به عنوان یکی از عوامل ا شت ک شگ نفعان به خطر افتادن معی با   رانکن

توان حلی برای این موضددوع ارائه گردید. معیشددت کشدداورزان را می دولت عنوان شددد و بهبود معیشددت کشدداورزان به عنوان راه 

ه دانسددت. همچنین بازار آب ب کنشددگرانهای مختلف مصدداحبه با گروهحل در راهپرکاربردترین علت و بهبود آن را پرکاربردترین 

عنوان یک اهرت و ابزار اقتصددادی در جهت تقویت معیشددت کشدداورزان مطرح گردید تا کشدداورزان با فروش حقابه خود به دیگر  

شگران  شهرداری    کن صنایع یا  شوند. با این حال این م   فاقد حقابه نظیر  شت بهتری برخوردار  سوی برخی از    ها از معی ضوع از  و

 دانستند.  می «هویت خوداز دست دادن »دادن شغل خود را به معنای کشاورزان مورد قبول نبود چرا که از دست

شاورزان عالوه بر این های دولتعدت تحقق وعده ستقیم بر         مردان به ک ست  به طور م شته ا شاورزان تاثیر گذا شت ک که بر معی

ای احیای زاینده در جلسه دهم شورای    مادهرح نه ای افزوده است. ط های آب منطقهرزان و شرکت اعتمادی و تعارض بین کشاو بی

صندوق پرداخت              سیس  سید. در این طرح دولت مکلف به تا صویب نهایی ر سیزدهم به ت سه  صویب اولیه و در جل عالی آب به ت

ناچیزی از خسددارت وارده به  ءاخت شددده جزخسددارت به وارده ناشددی از تضددییع حقوق کشدداورزان شددد لیکن در عمل مبل  پرد

 .و این موضوع همواره مورد اعتراض کشاورزان قرار دارد کشاورزان بود
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 شکاف در منابع و مصارف وشکاف در روابط  یشمتقابل افزا اثربررسی 

شگران شکاف در روابط   سبقت         کن شت بر دیگری  سی برای بردا شده که رفاقت جای خود را به رقابت داده و هر ک موجب 

های پمپاژ متعدد در باالدسددت  . طرحرودخانه منجر شددده اسددت نگیرد ودر نهایت به شددکاف بین منابع و مصددارف و فصددلی شددد

. عالوه بر مدت زمان جریان آب بت در برداشت دانسترقا ای ازتوان نمونهد علی رغم اقتصادی نبودن آنها را میرورودخانه زاینده

ذارد. به گتاثیر مینیز رود بر معیشت کشاورزان   های سد زاینده در رودخانه  زمان توزیع آب یا به عبارت بهتر زمان باز شدن دریچه 

صاحبه طور مثال  سال  آب توزیع دیرهنگات شوندگان   به عقیده برخی از م صول و در   کاهش بهمنجر  1397در بهمن ماه  تولید مح

 .  شده استکشاورزان درآمد کاهش نتیجه 

مه های عمیق و نیها از طرف دیگر موجب شده تا به حفر چاه به خطر افتادن معیشت کشاورزان از یک طرف و تضییع حقابه   

ان ای اصفه شرکت آب منطقه که بر اساس آمار دفتر حفاظت و بهره برداری  عمیق به صورت مجاز و غیرمجاز روی آورند به طوری 

صفهان به ترتیب برابر     -ها در محدوده مطالعاتی کوهپایهتعداد چاه شرق ا صد کل چاه 23حلقه چاه مجاز ) 9480سگزی در  های  در

 های غیرمجاز استان اصفهان( است.  درصد چاه35حلقه چاه غیرمجاز ) 5750استان اصفهان( و 

صل   شاور     4ورود ا سعه ک شور و تو ستایی آن زمان مبتنی رویکرد ماموریت هیدرولیکی و همچنین  ترومن به ک زی جامعه رو

افزایش هر  منجر به که( 7های عمیق و نیمه عمیق موجب شد تا محدودیت دسترسی به آب برداشته شود )      ورود فناوری حفر چاه

غیرمجاز شدددد. همچنین اجرای    های ها )نمادی از همیاری سدددنتی آب( و حفر چاه    های مجاز  نابودی قنات    چاه چه بیشدددتر عمق 

با ورود فناوری به کشدددور در مدت زمان کوتاه                  طرح نه  زمان و انرژی زیادی داشدددت  به هزی یاز  قال آب که ن با  های انت تری و 

ن دامن زد و موجب شکاف بی  حوضه کمتری انجات شد. این موضوع خود بر مصرف بیشتر آب و تصور انتقال هر بیشتر در        هزینه

صار  شد که خود بر توقف اجرای این           منابع و م سی و اجتماعی تبدیل  سیا صادی   شکاف اقت شده به  شکاف ایجاد  ف گردید. این 

شت    طرح صارف  افزایش بردا شکاف بین منابع و م شکاف بین روابط     ها و  شتر  شدید هر چه بی   شگران کنهای غیرمجاز و نهایت ت

یری ها گمنافع فردی و جمعی در تصمیم تعارضزیستی و همچنین  تضاد منافع سیاسی و اقتصادی با رویکردهای محیطمنجر شد. 

از  ای بارزهای انتقال آب شده است. به طور نمونه طرح انتقال آب به یزد نمونه  از عواملی است که در گذشته موجب تشدید طرح   

برخی نمایندگان  منافع شددخصددی و جمعی  تعارضمردان در خصددوص از سددوی دولت مسددئله تعارض منافعها اسددت. این طرح

 .گردیدمطرح  در خصوص سیاستمداران کشاورزان و هم از سوی کشاورزان

وری اقتصددادی بیشددتر آب در این بخش به همراه اسددتانی شدددن مدیریت آب و تامین مالی   کشددور و بهره نصددنعتی شددد 

نگاه صنعت  ای از محل فروش آب )حق اشتراک و آب بها( و توهم فراوانی آب با احدات سد زاینده رود و   های آب منطقهشرکت 

توسعه کشور موجب شد تا تخصیص آب به صنعت از بخش کشاورزی به یک رویکرد تبدیل شده و عمال این موضوع           محور در 

  هحوض افزایش شکاف بین منابع و مصارف    موجب  عالوه بر ایجاد حقوق جدید آب برای بخش صنعت بر اساس تعهدات دولت  

ان(  ای اصفه رود و ایجاد تعارض بین کشاورزان و صنایع و همچنین روابط بین کشاورزان و وزارت نیرو )شرکت آب منطقه     زاینده

 شده است.  
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 بر روابط کنشگران عدالتیو بی یحکمران یمرژ افقی و عمودی تاثیریکپارچگیبررسی 

سالهای اخیر   صمیم    در  شاورزان در ت ضور نمایندگان ک سته گیریح ست که می   ها یکی از خوا شاورزان ا تواند عالوه بر  های ک

ست     سیا شکاف اجرا با  شاورزان      گذاریکاهش  سوی ک شتر قوانین از  فزایش  به ا   اقتدار دولت و در نتیجه منجرموجب پذیرش بی

سی   سیا ست    گردداجتماعی -امنیت  سیا ضعیت      گذاران و . همچنین حضور  شناخت از و شاورزان عالوه بر  مجریان دولتی در بین ک

ضایت  شاورزان    میدانی موجب ر شتر ک کی از یبه عنوان یکپارچگی افقی و عمودی  به عبارت دیگر ایجاد .گرددمیمندی هر چه بی

های سدددط  هر چه الیه کهبه طوری (28)مدخالن گرددتواند موجب بهبود روابط ذیمیی انطباقی یا سدددازگار هاهای رژیمویژگی

صمیم  سط  بخش       پایین در ت شته و هر چه در هر  شتری دا شارکت بی سطوح باالتر م صمیم  گیری  شتری در ت شارکت   گیهای بی ری م

عان نفا از سوی ذیهداشته باشند  میزان یکپارچگی عمودی و افقی بیشتر بوده و در نتیجه امنیت سیستم پایدارتر و پذیرش سیاست      

که یکی از عوامل موثر بر افزایش تنش بین کشدداورزان و سددایر   مردان()مورد اعتراض دولت شددکنیبود و لذا قانونبیشددتر خواهد 

. متقابال کشاورزان تبعیض در اجرای قوانین به طور نمونه در خصوص کاهش سهم    یابدمردان است کاهش می برداران با دولتبهره

د را مورد انتقاد شدیمنابع ها و تخصیص بیش از وانین در خصوص رعایت حقابهآبی یا عدت اجرای قآب بخش صنعت در زمان کم

شاورزان قانون    قرار دادند. تبعیض در اجرای قوانین به عنوان یکی از موانع بهبود روابط شده ک شاهده عدت اجرای   موجب  مدار با م

ین ب تنشاین عمل موجب افزایش ا کرده که سددوق پیدشددکنی بردارن غیرمجاز به سددمت قانونقوانین در خصددوص برخی از بهره

شرکت   شاورزان با  شدن         های آب منطقهک ستانی  شد موضوع ا ست. یکی از عواملی که به تبعیض در اجرای قوانین منجر  شده ا ای 

رت زاوهای ابالغی ها و دستورالعمل سیاست    با استانی شدن مدیریت آب  شوندگان   به عقیده برخی از مصاحبه مدیریت آب است.  

صفهان و چهارمحال و بختیاری  های آب منطقهشرکت نیرو به  االدست  های ببرداشت با افزایش د که یبه نحو متفاوتی اجرا گردای ا

سهم و  ست آب به پایین کاهش  ستان    منجر   د شاورزان دو ا ضه . همچنین تغییر مدیریت شد به تنش بین ک ود از رآبریز زاینده حو

ضه  ست     ای به مدیریت مدیریت حو سیا شد تا  ستانی موجب  شور باال ردهمداران ا   اتدر انتخاب ی عمومیکه به دنبال جلب آرا ی ک

زمان  ها درسددخنرانیرویکرد در . این نفعان باالدسددت ایجاد نمایندبرای ذی یجدیدکاذب   حقوق هسددتند با رویکرد پوپولیسددتی

  در روابط شددود که عمال موجب افزایش تنشنیز انجات می انتخابات نمایندگان مجلس شددورای اسددالمی به منظور جلب آرای مردت

 رود شده است.  زاینده کنشگران در حوضه

 کنشگران روابط بر شفافیت یرتاث بررسی

شفافیت از نگاه دولت  سی می   اگر چه  سیا شتری منجر   تنش بهتواند مردان و برخی خبرگان  ن در چند  شود لیک و درگیری بی

سائل   شدن  تریدهموجب پیچرود زاینده حوضه در ( 32آب)ص خاموش بازتخصی دهه اخیر  شده    حوضه م شتر در روابط  و تنش بی

ست. ابهات در حقابه  سهم   ا شفافیت بر  شتر برخی  ها و ترس دولت از  شگران خواهی هر چه بی ضای بیش از نیاز   کن و همچنین تقا

یری  گمنجر شده است. نصب ابزارهای اندازه    کنشگران ن در روابط بی خواهی به افزایش تنشواقعی افزوده است که عمال این سهم  

 رسانی مردان و دقت در توزیع مناسب و دقیق آب از سوی کشاورزان  موجب اطالع   نظیر نصب کنتورهای هوشمند از سوی دولت   

-ت سیاسی  بر امنیهای معاند پراکنی در فضای مجازی و شبکه  برداران  افزایش شفافیت و کاهش تاثیرگذاری شایعه  مناسب به بهره 

 شود.می و در نتیجه بهبود روابط کنشگران روانی جامعه محلی
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 کنشگرانسازی راهکارهای بهبود روابط مدل

بر اساس طرح کلی ارائه شده توسط     رود آبریز زاینده حوضه و ارتقا مشارکت در   کنشگران مدل بهبود روابط  12شکل          

لب و همکاران )    )که در آن هر   MTFهای کنش در چارچوب   این مدل در واقع ترکیبی از موقعیت  دهد.  را نشدددان می( 2017ها

دهد. نتایج این مدل برای بهبود روابط  می و کنشددگران را نشددان  موقعیت کنش با ترکیبی از دانش  نهاد و نتایج در ارتباط اسددت(

های مدیریت مشددارکتی  کمیته    کارگروهگریمیانجیدهد که تشددکیل مجلس آب  رود نشددان میبازیگران در حوضدده آبریز زاینده

ند از جمله راهکارهایی هست  با کشاورزان و صنایع   ای  جلسات دولت اقتصادی بهبود معیشت کشاورزان  رویکرد دانش بین رشته     

تواند به یم طهبرگزاری جلسات دولت با هر بخش در خصوص مسائل مربو   به طور مثال که در بهبود روابط کنشگران موثر است.   

ی در این امنجر شود. حضور تسهیلگران و پژوهشگران بین رشته      به خصوص کشاورزان   کنشگران د روابط بین دولت و سایر  وببه

شد. یکی از نتایج این جلسات قانون    جلسات می  شتر ا تواند بر رسیدن هر چه زودتر به توافق تاثیر گذار با ز سوی  مداری هر چه بی

 فق بر سر مسائل است.  نفعان به دلیل تواذی

اصالح شده  Halbe et al., 2017از  برگرفته طرح کلی ماخذ: یافته های پژوهش، رود )آبریز زاینده حوضهدر  کنشگرانمدل بهبود روابط : 12شکل 

 (در تحقیق حاضر

سئله  شده که بهبود روابط زاینده از دیدگاه برخی مدیران دولتی  م ضه  رود به قدری پیچیده  سختی امکان پ  در این حو ذیر به 

ست و   ست و  نیاز به میانجیا سته   گری رئیس جمهور یا معاون اول آن ا صطالح این د ست »به ا موضوعی که  «. راه حل  در تهران ا

ن  آپیگیری شد و در ابتدای تشکیل   از سوی نمایندگان مردت اصفهان درمجلس شورای اسالمی     رود تحت عنوان ستاد احیای زاینده 



 

21 

 

در جلسات بعدی ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهور گذاشته شد. اگر   منصوب شد ووزیر نیرو به عنوان رئیس این ستاد 

ستاد به اعتقاد برخی می    شکیل  ضه های مختلف در تواند منجر به مدیریت بحرانچه ت ضه حرود و ایجاد امنیت در این زاینده حو   و

دولتی  ل ساختاربه دلی ها )به طور مثال ستاد مقابله با خشکسالی(   ها نشان داده است که این ستاد   گردد لیکن تجربه تشکیل این ستاد  

 مورد توجه قرارنیز  روداحیای زاینده موضوعی که در تشکیل ستاد    (.26  8  7) بوده است    ناموفقدر رسیدن به اهداف  حاکم بر آن

شاورزان از   نگرفت شد    موجب اعت  ستاد  ساختار و با حذف ک شاورزان  شدید ک شاورزان که در  راض  اخیر با تجمع و  یک دهه. ک

خود دست یابند با یادگیری از گذشته راهکار مشارکت      اهدافبه  توانستند اعتراضات اجتماعی و سیاسی و تحمیل فشار به دولت     

های خود اقدات به تجمع حذف جایگاهاعتراض به و در  دانسددتهگذاری را تجمع و اعتراض و تحمیل فشددار به دولت در سددیاسددت

 رود ورغم فعال نشدددن سددتاد احیای زایندهعلی. نمایندرود احیا خود را در سددتاد احیای زایندهحقوقی جایگاه ند تا نمود اعتراضددی

جانبه متشکل از   چهاربا روی کار آمدن دولت سیزدهم کمیته   1400ها و اعترضات موجب شد تا در سال    این فشار  عمر کوتاه آن 

گیری در خصددوص زمان ای و جهاد کشدداورزی به منظور تصددمیمنمایندگان اسددتانداری اصددفهان  کشدداورزان  شددرکت آب منطقه

  تشکیل گردید. مشترک سایر اقداماتهماهنگی رهاسازی آب و 

ای و  منطقه صددنف کشدداورزی شددهرسددتان اصددفهان  شددرکت آب    13نفره توزیع آب شددامل نمایندگان  15 تشددکیل کمیته

در کاهش تنش بین تاثیر بسددزایی از جمله مصددادیق همکاری بین دولت و مردت اسددت که های گذشددته  در سددالجهادکشدداورزی 

شرکت آب منطقه          شاورزان و  صفهان و بین ک ستان ا شرق و غرب ا شاورزان  ست و لذا   ای ک شته ا ستمرار   دا  درآن و بهره گیری ا

   رود موثر باشد.وان راهکاری در بهبود روابط بین کنشگران و حل مسائل زایندهد به عنتوانسایر مسائل می مدیریت

که  «دستورالعمل مدیریت مشارکتی  »ند نمودن روابط بین کنشگران آب  موسوت به   مهای ارائه شده به منظور نظات یکی دیگر از مدل

ای  هدر این دستورالعمل تشکیل کارگروه   ابالغ گردید. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به صورت مشترک توسط     1398آبان ماه در 

سته         ستانی و محلی )ه شهر ستانی   سط  ملی  ا شارکتی در  شارکتی     ریزی محلی( های برنامهمدیریت م ساختار مدیریت م در قالب 

لگری و شددده اسددت. عقد قرارداد با شددرکت مشدداور و اسددتقرار تیم این شددرکت در محل و اسددتفاده از روش دانش تسددهی    ارائه

 برخی   تایجنگیری در سطوح محلی تا ملی و ارزیابی آن به عنوان راهکار مشارکت در نظر گرفته شده است. فراتسهیلگری و تصمیم

با رویکرد دستور و کنترل بوده و ساختار سازمان      علی رغم تاکید بر مشارکت  عمدتا  که این دستورالعمل  دهدنشان می  هاپژوهش

 .(8)شودساختار و اهداف آن تناقض مشاهده میدر البا دولتی و مدیریت مشارکتی آن غ

یکی از راهکارهای برون رفت از مدخالن کلیدی رود متشددکل از همه ذیتشددکیل پارلمان آب زایندهتکیه بر آرای عمومی و 

ت شوای   شود. انتخابا به کار گرفته می  (داریکشور سیاست)  است که در عرصه   و نظامند نمودن روابط بین کنشگران  شرایط تنش  

ست              شهری ا صداق عینی این مدل در حوزه مدیریت  شورا م سط  شهردار تو همه شرایط افراد واجد رای دادن ) . شهر و تعیین 

 فعلیبا سدداختار  این مجلس  رابطه ( و شددرایط کاندیداتوری در مجلس آبدارانرود یا صددرفا حقابهزاینده شددهروندان حوضدده 

  لگویادارد لیکن  و تحقیق مجزایی موضوعاتی است که نیاز به بررسی جمله از ار به ساختار جدید   و چگونگی دوره گذحکمرانی 

شده و علی        ساز  سی کار سیا صه  شور  منجر به امنیت و آرامش     انتخابات در عر سی ک سیا رغم وجود برخی اختالفات بین احزاب 

 . آب نیز کارآمد باشد ها در حوزهمدیریت تنشتواند در و می شده استهای سیاسی بستسیاسی و رفع بن
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ود  ه منظور بهبند در روابط بین کنشددگران اسددتوار اسددت در حالیکه بمهای ارائه شددده در باال عمدتا بر ایجاد یک سدداختار نظاتمدل

ن نیز اتوان به موارد از جمله مکان قرارگیری مدیریت حوضدده آبریز و کمیته اقتصددادی بهبود معیشددت کشدداورزروابط بازیگران می

به عقیده برخی از خبرگان قرار گرفتن مدیریت حوضه در مرکز حوضه  به صورت طبیعی موجب ارتباط هر چه بیشتر      اشاره نمود.  

سطوح حکمرانی ملی با حکمرانی محلی یا به عبارتی ادغات     (یکپارچگی عمودی)شده  دولتی با مدیران  نفعانذی صله  و کاهش فا

به خطر افتادن معیشدددت کشددداورزان یکی از دالیل اصدددلی تنش در روابط بین     . هچنین گردد حکمرانی ملی در حکمرانی محلی

سایر بخش   شاورزان )به عنوان بازیگر عمده( و  شاورزان از طریق ایجاد  تقویت و  که های دولتی و غیردولتی بودک شت ک  بهبود معی

شرکت آب منطقه     کمیته شاورزان   شکل از نمایندگان ک صنایع بزرگی نظیر       ای و جهاد ای مت صفهان و همچنین  ستان ا شاورزی ا ک

 (.4)تواند به بهبود روابط کمک کندفوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و جبران خسارت وارده با ارزش جایگزین می

 گیرینتیجه

ر بحران شا ترین عامل در ایجاد و انتکنترلی اصلی -دهد  ساختار حکمرانی دستوری  بررسی مسائل اصلی آب کشور نشان می      

سی   آب و بحران سیا صادی -های  صالح          -اقت صلی در ا سئله ا شارکت به عنوان م ست. در این بین م شی از این بحران ا اجتماعی نا

به  ود. ش ترین مسئله قلمداد می به عنوان اصلی  کنشگران ساختار حکمرانی مطرح است و در بحث مشارکت  شکاف در روابط بین     

سی روابط بین  منظور ب شگرا رر شکاف در روابط       نکن سایی علل  راهکارها  موانع و پیامدهای  شنا شگران و  ضه در  کن ز آبری حو

( و PMBرود از روش تحقیق کیفی مبتنی بر مصدداحبه نیمه سدداختار یافته و چارچوب مدل سددازی مشددارکتی نهادینه شددده )زاینده

سایی و تجزیه و تحلیل       MTFچارچوب مدیریت و انتقال ) شنا شد.  ستفاده  شگران ( ا صلی بین این     کن سویه ا کلیدی و روابط دو 

شگران  صاحبه  کن شان می در م شرکت آب منطقه   به ترتییب دهد که ها ن شاورزان و  شاورزان     تنش در روابط بین ک صفهان  ک ای ا

ستان  شتری برخو   ا صفهان و چهارمحال و بختیاری از تمرکز بی شده در چارچوب     رهای ا ساس مدل ارائه  ست. بر ا  MTFدار بوده ا

دهد  ان میها نش های عللی ترسیم گردید. نتایج تجزیه و تحلیل این حلقه علل  نتایج  راهکارها  موانع بهبود روابط به صورت حلقه 

ستانی   ای انتقال هشدن مدیریت آب  قانون شکنی  طرح  رویکرد ماموریت هیدرولیکی و غلبه بر طبیعت با ورود فناوری به کشور  ا

ود است.   رآبریز زاینده حوضه در  کنشگران و مصارف  بازتخصیص نامناسب از علل اصلی شکاف در روابط       آب  شکاف بین منابع 

شدددن رودخانه  به خطر افتادن معیشددت کشدداورزان و به دنبال آن به خطر افتادن امنیت سددیاسددی و اجتماعی  رشددد نیاز به خشددک

ضرران از پیامدهای شکاف در روابط  نفعان و ذیاجتماعی بین ذی هایها به دلیل تنشهای انتقال آب در حین توقف این طرحطرح

شگران بین  ست.   کن شگران همچنین مدلا ضه زاینده  های مدیریت تنش در روابط کن شکیل پارلمان آب زاینده شامل   رودحو ود  رت

ت  ودی  قرار گرفتن مدیرییکپارچگی افقی و عمایجاد و تقویت   (کشاورزان)های خاصدیپلماسی آب و برگزاری جلسات با گروه

ن استخرا  گردید که در ای معیشت کشاورزان   کمیته بهبود و تقویتهای دولت  بازار آب و در بخش میانی آن  تحقق وعده حوضه 

س  ضاد منافع و تبعیض در   اعتمادی و بیها    ابهات در حقابهکنشگران خواهی همبین  شفافیت و واگذاری وظایف  ت نگرانی دولت از 

صلی بهبود روابط بین ذی  اجرای شکل قوانین از موانع ا شارکتی و بانکداری اجتماعی آب تلقی  نفعان و در نتیجه  گیری مدیریت م
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Investigating the effective factors on the improvement of Stakeholders 

Relationships in the Zayandeh-Rud Basin 

Many of the social and security issues of the Zayandeh-Rud basin are the result of the government becoming the 

sole agent of governance and the gaps in the command-control governance structure. What is clear is that the main 

issue in achieving participatory governance is the gap in stakeholder relations and the lack of a coherent and flexible 

agenda for improving these relations. Therefore, the purpose of this study is to provide solutions for improving 

relationships as a starting point and the key to reforming the governance structure. In this regard, the Management and 

Transition framework (MTF) was used to analyze the stakeholders and the relationships between them, which shows 

the concentration of tension in the relationship between Isfahan farmers and the Ministry of Energy (Isfahan Regional 

Water Company). Also, using the MTF database and the Participatory Model Building (PMB) based on interviews 

with key Stakeholders, the causes, solutions, consequences and obstacles to improving these relationships were 

extracted in the form of causal circles. Also, using the MTF database and the Participatory Model Building (PMB) 

based on interviews with key Stakeholders, the causes, solutions, consequences and obstacles to improving these 

relationships were extracted in the form of causal circles. Finally, by focusing on the solutions, the conceptual model 

of improving the relations between the Stakeholders, and the solutions presented by the interviewees, including 

holding local elections and convening the Zayandeh-Rud Basin Water Assembly, mediation with interdisciplinary 

knowledge approach, participatory management working groups, the formation and strengthening of the economic 

committee improve the livelihood of farmers, the holding of government meetings with farmers and industries were 

reviewed 

Key Words: Water Governance, Participatory Management, Management and Transition Framework, 

Stakeholder Relationships.  

 


