
 

 Iranian Journal of Soil and Water Research   ISNN: 2423-7833  
Homepage: http://ijswr.ut.ac.ir 

Structure and objectives of Social Water Banking in Zayandeh-rud Basin 

Mohammad Ghorbanian1, Mehdi Fasihi Harandi2, Abdol Majid Liaghat3 
1. Corresponding Author, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural 

Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. Email: mohghiut@gmail.com  
2. Center of Strategic Studies.Tehran, Iran. Email: mfasihi@gmail.com  

3. Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of 

Tehran, Karaj, Iran, Email: aliaghat@ut.ac.ir 
 

Article Info ABSTRACT 
Article type: Research Article 

 

Article history:  

Received: June. 4, 2022 

Revised: July. 5, 2022 

Accepted: Aug. 24, 2022 

Published online: Sep. 23, 2022 

 

Keywords:  

Water Governance, 

Water Security, 

Water policy Making,  

Normaticve Practice. 

 

Zayandeh-rud basin can be considered as one of the most challenging basin in terms of water 

security in Iran, followed by political, social and economic security affected by the water 

governance crisis in the country. The failures of the hierarchical governance structure in this 

basin lead us to formulate an appropriate mechanism based on participation in the framework 

of "Social Water Banking". For this purpose, a qualitative research method based on the 

analysis of interviews, articles and documents using philosophical theory of “Practice” and 

“Normative Practice” model was used. The results of in-depth analysis and review of 

information sources using the tools of normative practice model visualized the structure and 

objectives of social water banking in Zayandeh-rud basin, including the rules of qualifing, 

fundational, conditional and regulation. The formation of the Zayandeh-rud River Basin 

Parleman, the strengthening of multilateral and multi-level committees, information 

transparency and the formation of information working group including farmers are structural 

changes that in the form of social banking and by reforming governance structure, water 

sustainable security can be reached in the basin. 
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  های کلیدی:واژه

 ،آب یحکمران

  ،یآب تیامن

 آب،  یگذاراستیس

 .یعمل هنجار

 

 تیو به دنبال آن امن یآب تیکشور از نظر امن زیآبر یهاحوضه نیتراز پرچالش یکی توانیرا م رودندهیزا زیحوضه آبر
ساختار  یمتول یهاو شکست یآب در کشور دانست. ناکام یمتاثر از بحران حکمران یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس

در چارچوب  بر مشارکت یسازوکار مناسب مبتن کی نیتدو تما را به سم زیحوضه آبر نیدر ا یسلسله مراتب یحکمران
 ها،مقاله ها،مصاحبه لیبر تحل یمبتن یفیک قیمنظور از روش تحق نی. به ادهدیسوق م« آب یاجتماع یبانکدار»

 ق،یعم یررسو ب لیتحل نیا جی. نتادیفاده گرداست یعمل و ابزار مدل عمل هنجار یفلسف هینظر یریبکارگ با اسناد
 یمیو تنظ یشرط ،یادیبن زا،تیرود شامل قواعد صالح ندهیزا زیآب حوضه آبر یاجتماع یاز قواعد بانکدار یاموعهمج

 ،یچندجانبه و چند سطح یهاتهیکم تیتقو رود،ندهیزا زیآبر آب حوضه ندگانیمجلس نما لی. تشکدیکش ریرا به تصو
است که در  یساختار راتییاز تغ ییهامتشکل از کشاورزان نمونه یرسانکارگروه اطالع لیاطالعات و تشک تیشفاف

اهم حوضه را فر نیآب در ا داریپا تیبه امن دنیموجبات رس ،یو با اصالح ساختار حکمران یاجتماع یقالب بانکدار
 خواهد نمود.

 

مجله تحقیقات آب و خاک  .رودندهیزا زیآب در حوضه آبر یاجتماع یساختار و اهداف بانکدار .(1401) دیعبدالمج، اقتیل ؛یمهد ،یهرند یحیفص ؛محمد ،انیقربان: استناد

 .1673 -1693(، 7) 53، ایران

                 DOI: http//doi.org/ 10.22059/ijswr.2022.343369.669276 

 نویسندگان. ©                                            ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.              

 

  

mailto:mohghiut@gmail.com
mailto:mfasihi@gmail.com
mailto:aliaghat@ut.ac.ir


 1675 ... حوضه قربانیان و همکاران: ساختار و اهداف بانکداری اجتماعی آب در پژوهشی( -)علمی 

 مقدمه

 ه تامینکشور، عمد مرکزی آبریز قبال دائمی( حوضهخانه )رود ترینبزرگ داشتن با( گاوخونیرود )واقع در حوضه آبریز زاینده آبریز حوضه 
 نیز به آن اضافه شده است یزد و و بختیاری چهارمحالهای استان گنندگانی ازاخیر مصرفهای که در سال استاصفهان  استان آب کننده

(Ghorbanian et al., 2020). های سیاسی و اجتماعی با این سیستم طبیعیتنیدگی مشکالت حاصل از گره خوردن سیستمهمدر 
(Harandi, 2016) ت حوضه را به سم آن، مندانبهره دیگر و آبریزنشینان بین حوضه این درمصرف آب افزون در ترکیب با افزایش روز

های اعتراضی کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان، شکستن خط (. تجمعGolkarami and Kaviani, 2017) مناقشه سوق داده است
های تقال آب به اصفهان در ساللوله انتقال آب به یزد، اعتراض مردم استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان نسبت به احداث تونل و ان

عمومی  های مناسبهای کنونی و آینده نیازمند اتخاذ سیاستاخیر همگی شواهدی از بروز تنش در این حوضه آبریز است. مقابله با چالش
ظایفی روشن، بنای وبندی از پیش تعیین شده در مقیاسی مناسب تعیین کند و بر مگیری را در یک برنامه زماناست که اهداف قابل اندازه

 (.OECD, 2015ارزیابی و نظارت الزم را انجام دهد)
های مدیریتی در زمینه مبادالت آبی در برخی از نقاط توانسته است عالوه بر افزایش رفاه ، به عنوان یکی از روشآب بانکنهاد 

ین تحقیق به عنوان روش و چارچوب مبادالت آبی در اقتصادی، موجبات امنیت آبی، تعادل آبخوان و امنیت غذایی را فراهم آورد که در ا
بانک  24شود. بانک آب سطحی، بانک آب زیرزمینی، بانک مبادالت آبی )مبتنی بر بازار آب(، نیز در برخی نقاط دنیا از جمله نظر گرفته می

دهد .نتایج برخی از تحقیقات نشان می(Clifford et al., 2004های غربی امریکا توانسته است سبب افزایش امنیت آبی شود )در ایالت
رود مسئله حکمرانی است و ناپایداری امنیتی آب ناشی از شکست ساختار حکمرانی سلسه مراتبی مسئله اصلی آب در حوضه آبریز زاینده

به منظور فائق  (. بر این اساس وHarandi et al., 2015; Yadegari et al., 2017 ; Ghorbanian et al., 2020حاکم بر آن است )
 MacIntyer« روایت سنت»و « عمل»با مروری عمیق بر نظریه  Ghorbanian et al.(2019)آمدن بر دو دهه ناامنی در این حوضه آبریز  

ی د، بانکداری آب را به عنوان ابزاری در جهت ایجاد امنیت مورد بررسی قرار دادند و با بازتعریف مفهوم بانکداری آب، تعریف جدی (1981)
یاسی، ساختاری س»ارائه نمودند. در این تعریف، بانکداری اجتماعی آب به عنوان « بانکداری اجتماعی آب»برای بانکداری آب تحت عنوان 

(. Ghorbanian et al., 2019مطرح شد )« کندگیری از مشارکت اجتماعی موجبات امنیت آبی را فراهم میاجتماعی، اقتصادی که با بهره
د به اجتماع تکیه کند و هدف اصلی آن ایجاد یا ارتقا امنیت پایدار آبی است. در این تعریف بانکداری اجتماعی آب به نوعی بانک آب بای

شارکتی کنترلی به حکمرانی م-برداران در مدیریت و تغییر ساختار حکمرانی از حکمرانی دستوریگذاری متکی به مشارکت بهرهسیاست
ساختار و قواعد حاکم بر بانکداری اجتماعی آب )قواعد حکمرانی( ابهامات زیادی وجود دارد که هنوز شود لیکن در خصوص محسوب می

هایی و تحت چه قواعدی فعالیت کند تا به هدف اصلی آن اینکه بانک آب توسط چه افرادی، چگونه و با چه ارزش پاسخ داده نشده است.
شود. هدف ما در این پژوهش ارائه ساختار و اهداف ر این تحقیق به آن پاسخ داده مییعنی امنیت آبی پایدار برسد از سواالتی است که د

 )قواعد( این نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. 
 دارند( گرایینو کردیرو)با  کپارچهی صورت به یآب مسائل تیریمد در یسع ی،کل یهادستورالعمل ابالغ با کشور آب گذاراناستیس

 کیدر  دارکنندهیدستورالعمل پا کیمتفاوت است و  گریکدیبا  کشورمناطق گوناگون  یستیز طیمح ،یاقتصاد ،یماعمختصات اجت لیکن
. به عبارت دیگر مسئله آب یک مسئله محلی است. لذا در این تحقیق به داشته باشد یادارکنندهیناپا تبعات گرید محلیتواند در یم محل،

ده و که امنیت آبی آن شکنن-های آبریز کشور ترین حوضهریز زاینده رود به عنوان یکی از پرتنشجای ارائه ساختارهای کلی، حوضه آب
طریق  به منظور ایجاد امنیت پایدار از-اقتصادی و اجتماعی آن نیز تحت تاثیر قرار گرفته است-ناپایدار بوده به طوریکه امنیت سیاسی

قات انجام شده در خصوص بانکداری اجتماعی آب یا هر مدل حکمرانی مشارکتی در بانکداری اجتماعی اب انتخاب گردید. تا کنون تحقی
رود عمدتا به نقد و ارزیابی و بیان شکست حکمرانی آب در حوضه آبریز زاینده رود پرداخته است و به ندرت ساختار جامع حوضه آبریز زاینده

ل هنجاری تا کنون در شناسایی شکاف بین ساختار و اهداف در و کامل در این خصوص ارائه داده شده است. همچنین ابزار مدل عم
استفاده شده است که در این تحقیق با استفاده از این ابزار و بر اساس نظر خبرگان، ( Harandi, 2015; G.Nia, 2017تحقیقات مختلف )
لو در رو به ج یکه گام رود تدوین گردیدندهی آبریز زایگردانان کلیدی ساختار و اهداف بانکداری اجتماعی آب حوضهکنشگران و بازی

 گردد. . در ادامه حوضه آبریز زاینده رود به صورت مختصر معرفی میگردد یابزار محسوب م نیاستفاده از ا
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 معرفی حوضه آبریز زاینده رود 

کیلومتر،  360ه گرفته و پس از طی های زاگرس مرکزی سرچشمرود بزرگترین رودخانه فالت مرکزی ایران است که از کوهرودخانه زاینده
شود. این رودخانه در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود )گاوخونی( قرار گرفته است. بخش عمده در انتهای مسیر به تاالب گاوخونی منتهی می

ای هه زاینده رود( و استانهایی از استان چهارمحال و بختیاری )در باالدست رودخانمساحت این حوضه در استان اصفهان واقع شده و قسمت
 (. 1گیرد)شکل دست رودخانه( را نیز دربرمییزد و فارس )در پایین

های گذشته، . در طول سال( 1)جدول بیشترین سهم جمعیتی حوضه به استان اصفهان، با اکثریت جمعیت شهرنشین، تعلق دارد
ها نبوده است. بنابراین بخش کشاورزی به طور خاص و نیز محیط پاسخگوی نیاز آبی و حقابه ،رودمیزان آب در دسترس در سد زاینده

از زمانی که عرضه آب کاهش یافته، کشاورزان قادر به استفاده کامل از حقوق ند. امواجه گردیده مشکالتیزیست به دلیل کمبود آب با 
اطراف رودخانه نیز تحت تأثیر عوارض منفی آن قرار های دریافت کرده و آبخوان گاوخونی آب بسیار کمی تاالب و  برداشت آب خود نبوده

 .اندگرفته

 
 رود )گاوخونی(: حوضه آبریز زاینده1شکل 

 

 : مشخصات حوضه آبریز زاینده رود1 جدول

 مقدار ویژگی/شاخص

  26917 وسعت کل حوضه )کیلومتر مربع(
 %92.9 وسعت حوضه در استان اصفهان )درصد(

 %17. ت حوضه در استان چهارمحال و بختیاری)درصد(وسع
 (%13، روستایی %87جمعیت حوضه(  )شهری  %98) 3890188 1395جمعیت حوضه در استان اصفهان بر اساس آماربرداری سال 

 (%53ستایی ، رو47جمعیت حوضه( )شهری % %2)  88172 1395جمعیت حوضه در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس آماربرداری سال 
 متر میلی 265 متر(*متوسط بارش )میلی

 )ورزنه( 50-1500 متر(محدوده بارش )میلی
 درجه سلسیوس 30-3 گراد(محدوده دما )سانتی

  1402 متوسط ورودی به سد زاینده رود )میلیون مترمکعب(
 1500 متر(پتانسیل تبخیر و تعرق سالیانه )میلی

  850 ون مترمکعب در سال(جریان طبیعی رودخانه )میلی
 70 حداقل جریان مورد نیاز تاالب گاوخونی )میلیون مترمکعب در سال(

 Harandi (2016) 1392-1350*دوره 
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نتایج تحقیقات انجام شده در بررسی دالیل شکست سیاستگذاری آب در کشور نشان می دهد که دلیل اصلی عدم توجه به مشارکت 
 Harandi et al., 2015; Yadegari et al., 2017  ;  Ghorbanian et) کنترلی بوده و هست -نی دستوریبرداران و شیوه حکمرابهره

al., 2019.)  موضوعی که با ذات اجتماعی بودن مدیریت آب در تناقض بوده و به ناپایداری و ناامنی منجر شده است. در این پژوهش، با
 رود، به دنبال تعیین ساختار و اهداف نهاد بانک اجتماعی آب هستیم.مدخالن و کنشگران اصلی زایندهاصل مشارکت ذی

 هامواد و روش
د کیفی است. منظور از پژوهش کیفی، هر رویکر به یازن ،آن تفسیر و تعبیر کشف، بـرای کـه است نحوی به حاضر تحقیق مساله ماهیت

 Corbin andهای شمارشی حاصل نیامده باشد )توسل به عملیات آماری یا سایر روشهایی تولید کند که با نوع پژوهشی است که یافته

Strauss, 2016). ها و ها و اخبار روزنامهها، سخنرانینامهها، پایانرائه ساختار و اهداف جامع، عالوه بر بررسی و مطالعه مقالهبه منظور ا
مدخالن کلیدی و خبرگان موضوع در حوضه مجالت به عنوان منابع اطالعاتی اولیه؛ مصاحبه نیمه ساختار یافته و مصاحبه گروهی با ذی

لی و انحراف گیری احتمارحله اشباع نیز انجام گرفت. بررسی اسناد در کنار انجام مصاحبه موجب شد تا موضعرود تا رسیدن به مآبریز زاینده
 ها که با اعتبار و روایی پژوهش به حداقل ممکن رسیده بود، به مراتب کمتر شود. در مصاحبه

 گیری(کنندگان )روش نمونهروش انتخاب مشارکت

 گیران، مجریان، متخصصین( مرتبنظران بر اساس نقش خود )تصمیممدخالن و صاحبن، ابتدا ذیشوندگابه منظور شناسایی مصاحبه
های مختلف در این موضوع درگیر شوند. سپس بر اساس سه شاخص اصلی توان های مورد نیاز  مشخص و نقششوند تا کمبود نقشمی

م ها انجاشوند تا ذینفعان کلیدی در هر نقش شناسایی و مصاحبه با آنبندی مینفوذ در فرایند، مشروعیت نفوذ و ضرورت درک شده اولویت
نفر بخش دولتی و هشت نفر بخش غیر  11نفر ) 19کنندگان در تحقیق حاضر شامل (. مشارکتHalb, 2009; Inam et al., 2015شود)

ود طی چند دهه اخیر هستند. افراد انتخاب شده از رنظران در حوضه مدیریت آب زایندهدولتی( از مدیران استانی، اساتید دانشگاه و صاحب
ساز مبخش دولتی، افراد با توان نفوذ بسیار باال در سطح حوضه و همچنین کارشناسان و سایر افراد اثرگذار )با تاثیرگذاری خیلی زیاد( و تصمی

سازی انباشند که هر یک در جریوثر در حوضه میهستند. افراد انتخاب شده از بخش غیردولتی تعدادی از نمایندگان اصلی صنف کشاورزان م
ها درصد از مقوله 50ها نشان داد که در حدود اجتماعی و رهبری اعتراضات کشاورزان نقشی کلیدی بر عهده دارند. بررسی و تحلیل مصاحبه

ا ای را به مقوالت قبلی اضافه یدادهتکراری و به اشباع نظری رسیده است. منظور از اشباع نظری این است که انجام مصاحبه جدید، هیچ 
 درصد بیش از کفایت الزم برای بررسی ابعاد مختلف موضوع بود.   50ها کند، لذا مصاحبهروابط میان آنان را دستخوش تغییر نمی

 تحقیق 2و روایی 1اعتبار

و  کردند مطرح را پژوهش داعتما قابلیت مفهوم  Lincoln and Guba (1985) به منظور بررسی اعتبار و روایی پژوهش

 :گرفتند نظر در آن برای معیار چهار

 کنندگانشرکت نظرمورد هایواقعیـت میـان همخـوانی ایجـاد به مربوط و است درونی اعتبار معیار کیفی جایگزین :یریپذ اعتبار

 ارزیـابی مـورد بـار چنـدین را شده پیاده هایمصاحبه محقق، امر این تحقـق ـورمنظ بـه است. پژوهشگر توسط شدهارائه هایواقعیت و
کنندگان و مصاحبه شونده، تطابق الزم برقرار گردد. در برخی موارد که های مورد نظر شرکتتالش شد بین واقعیت و داد قـرار شخصـی

 نتایج که کرد دریافت را هـاآن بـازخورد و بازگردانـد شـوندگانمصـاحبه خـود بـرای را بهمصاح از خود هایجای ابهام وجود داشت، تفسیر
 .گرفتصورت هاآن روی جزئی بسیار حاتالاص وشد واقـع شوندگانمصاحبه قبول مورد ،کل در تفسیرها

 هازمینه به کیفی پژوهش جنتای انتقال یا پذیریتعمیم درجه به و است کمی ژوهشپ در بیرونی اعتبار مفهوم معادل :3یریپذانتقال

 خواننده خود که است ملموس قدری بـه متخصص افراد نظرات و آب وضـعیت خصوص در حاکم شرایط دارد. اشاره دیگر هایمحیط و
 .دهد قرار ارزیابی مورد را دیگـر مشـابه هایموقعیت به هایافته پذیریانتقال تواندمی

 به پژوهشگر که کنندمی توصـیه اطمینـان قابلیت افزایش برای است. کمی شهپژو در پایایی مفهوم جایگزین :4نانیاطمتیقابل

                                                                                                                                                                                
1 Validity 

2 Reliability 

3 Transferability 

4 Reliability 

https://www.goodreads.com/author/show/6745963.Juliet_M_Corbin
https://www.goodreads.com/author/show/177102.Anselm_L_Strauss
https://www.goodreads.com/author/show/177102.Anselm_L_Strauss
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 به را تغییرات این و کند توجه پژوهش تغییر حالدر زمینه به کلی طـور بـه و مطالعـه تحت هایپدیده تغییرات پژوهش، طرح متغیر شرایط
حکمرانی و مدیریت آب و  مورد درو پیشنیان  خود پیشین و جاری تجربیات کنندگانشرکت، هامصاحبه طیدر  نماید. توصیف دقیق طور

 .شد برده پی آنها تجربیات به، وقوع زمان از نظرصرف نتیجه در و کردند عنوانراهمچنین اصالح ساختار حکمرانی آب 

 ؟خیر یا هستند تایید قابل نیز دیگـران توسـط هایافته و هاداده آیا است. کمی هایپژوهش در عینیت مفهوم معادل :1یریپذدییتا

 بـه.  کـرد ردگیری شانمنابع تا توانمی را نتایج و تفسیرها ها،داده که نمایدحاصل می را اطمینان ینا کیفی پژوهش در پذیریتایید معیار
 از نفـر چند بـهبندی انجام شده در خصوص قواعد در مدل عمل هنجاری، دسته از کلی ایهخالص ارائه با  هدف، این به رسیدن منظـور
 .گرفت انجام آن وی، اصالحاتی رشـوندگان مصـاحبهو اسـاتید

 ها )مدل عمل هنجاری(ابزار تجزیه و تحلیل داده

 مدل نیابهره گرفته شد.  2با توجه به هدف تحقیق )تعیین ساختار و اهداف )قواعد( بانکداری اجتماعی آب( از مدل فلسفی عمل هنجاری
 هیو چند ال دهیچیپ تیمختلف در درون ماه یهادر مورد ارزش یارزشمند یهانشیاند به بتویم «3عمل»مختلف  یهادرک جنبه یبرا
 منجر شود.  عمل کیستماتیس

 یپزشک، روانیپرستار نهیو بعداً در زم( Jochemsen and Glas, 1997)شد  نیتدو یو اخالق پزشک یمدل ابتدا در کتاب مبان نیا
در همچنین داده شد.  توسعه (al et Janson ,.2017ی )و روابط عموم (Glas ,2009&2012) شز، رسانه و ارتباطات، آمویدرمانو روان

سد  یاخالق یهاینگران به پاسخ در، ( al et Harandi ,.2015) رودندهیزا زیآبر حوضه در آب یحکمران ساختار شکست لیدال یبررس
Ghorbanian های مدیریت مشارکتی آب در کشور )یل شکست سیاست( و در بررسی دالal et. G.Nia ,.2017) یفناور متاثر از یساز

2020., al et )ه استشدکار گرفته  به. 
و  «4ساختار» نیب زیمدل تما نیا لیو تحل هیقدم در تجز نیدهد. اولیرا نشان م یعمل هنجارمدل  کیشمات تصویر ،2شکل 

ه ک یاآنچه هربه  ساختار گری. به عبارت دشودیم مربوط عمل یدرون یتو تعامال هاهیرو، ندهایرآفاست. اصطالح ساختار به   «5جهت»
و  ایامزها، زهیها، انگشود، اساساً به نگرشیخوانده م زین «یتیهدا» جنبهدهد اشاره دارد. اصطالح جهت که به عنوان یم لیرا تشک عمل

 ,Jochemsen) دهدیشخص را شکل م یریتفس یرچوب معناشود و چایمربوط م ،کندیفرد را بنا مینیبکه جهان یاعتقادات هنجار

2015 .) 

 

 
 (Jochemsen, H., & Glas, G., 1997)منبع:  یمدل عمل هنجار نیقوان :2شکل 

 

ند. دار ینقش اساس نهیزم نیدر ا یتیهدا نیعمل وجود ندارد و قوان کیطرف( از ی)ب یعملکرد خنث چیه ،یهنجار عمل کردیرو در
 «کنندیم ناگفته، عمل یگاه یو آداب و رسوم نانوشته، حت نی، اما به شدت در قالب قوانستندیما آشکار ن یبرا گر چه فوراًا»، نیقوان نیا
(Jochemsen, 2015).  
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بلکه به ناچار منجر  رسدینم خود اهداف به تنها نه، کنندیم حرکت( یهنجار ریدر جهت غلط )غ عمل کیاز  ییهابخش کهیزمان
 ریرا با ز یا. به عنوان مثال، کارخانه(Jochemsen, 2006) رساندیم بیآس زین عمله توسعه آن ب که شودیم ییهاتنش ایها یبادیبه آنت

 عنوان ستیز طیخود را محصوالت سازگار با مح ییهدف نها نیبوده و بنابرا عتیکه متعهد به احترام به طب دیریدر نظر بگ های آنمجموعه
ت( اس کارخانهاز ساختار  ی)که بخش یکنترل آلودگ یبرا ییهابخش(. اگر مینامیم «جهت»است که ما آن را  یزیمان چه نی)ا کندیم

با  گارساز یدیانجام تول -عمل  نیو ا رندیگیدر کنار هم قرار م یاست که جهت و ساختار کارخانه به خوب یبدان معن نیباشد، ا داشته
، شداب «عتیاحترام به طب»ارزش کارخانه  نیباالتر ای ییاگر هدف نها کهیدرحالشود. یقض انجام ممتنا یبدون هنجارها -ستیز طیمح

و  ، جهتگری. به عبارت دموجب ایجاد تنش و اصطکاک خواهد شد باشد، نداشتهوجود  جهت ابنواحد مرتبط با  کی یاما از لحاظ ساختار
 امکارخانه انج نیدر ا دیکرد که تول ینیبشیتوان پیاست که م یهیبد نیبنابرا. یرندقرار گ گریکدیاست در تضاد با  ممکنساختار کارخانه 

 .است دهینرسبه اهداف خود  ای نشده
 عمل را به عنوان ن،یقوان نیاشود. در واقع یمشخص م ،مربوط به اقدامات انجام شده یو هنجارها نیبا قوان عملساختار  نیبنابرا

نه تنها در سمت  «هنجار بودن»، یدر مفهوم عمل هنجار (.Van Burken and De Vries, 2012) نددهینشان م آن انجام یمرزها
در  یارعنصر هنج کی. ستندینطرف یکند بیم فیکه آنها را تعر یها در مواردقرار دارد. عمل زین ی)جهت( بلکه در بخش ساختار ینظارت
 دهستن یکند، هنجاریم میدهند، هم در آنچه که آنها را تنظیم لیر آنچه آنها را تشکها هم د، عملگریساختار وجود دارد. به عبارت د خودِ

(Jochemsen,2006) .Glas and Jochemsen (1997) یشرط»و  «یادیبن»،  «زاتیصالح» نیقوان ،هنجاری عمل کیساختار  یبرا» 
این قواعد، به تجزیه و تحلیل و دسته بندی منابع  را معرفی نمودند که در بخش بعدی ضمن تشریح « تنظیمی»و برای هدف قواعد 

 .اطالعاتی جمع آوری شده پرداخته خواهد شد

 نتایج و بحث
های ها، مقاالت و برنامهرود، قواعد موجود در گزارشبه منظور شناسایی ساختار و اهداف بانکداری اجتماعی آب در حوضه آبریز زاینده

گردانان کلیدی حوضه، بر اساس مدل عمل هنجاری ی و مدیریت آب در حوضه به همراه مصاحبه با بازیشده برای تغییر ساختار حکمرانارائه
 کنندگان در این خصوص خواهیم پرداخت.بندی شدند. در ادامه به تشریح برخی از این قواعد و نظر مشارکتدسته

 (Fundational Rulesای )قواعد پایه

ه حوزه متعلق ب قاًیدهد و دقیم لیعمل خاص را تشک کی یکه مفهوم ساختار و محتوا هستند یاساس یهاتیمربوط به فعال نیقوان نیا
ه چگون قطعات » دهدیم حیاست که توض ایپایه نیشطرنج، قوان یبه عنوان مثال در باز (.Jochemsen, 2006) آن عمل است یساختار

 نی. اگر اشودیانجام م ینیقوان نیبر اساس چن یباز رایهستند ز بنیادی نیقوان ن،یقوان نیاهستند.  «صفحه یمجاز به حرکت رو ایمحدود 
صحبت  میاوت بتوانمتف یباز کیاز  دیشا ماا م،یشطرنج صحبت کن یاز باز میتوانینم گریما د»کند،  رییناخواسته تغ ای یبه طور عمد نیقوان

 عمل در( یکی)تکن یو مهارت فن یعلم نشیب قیبه تلف مربوط نیقوان بیترت نی. به هم( and De Vries, 2012 BurkenVan) «کنیم
 عنوان به( Harandi et al., 2015) رودندهیزا رابیم یسنت تیریدر مد یگریانجیم و یبوم دانش و هامهارت و (Glas, 2012ی )پزشک

 .شودیم شناخته ایپایه نیقوان

 دهد. در ادامه به تشریح این قوانین از دیدگاه خبرگان خواهیم پرداخت. شان میرود را نای بانکداری اجتماعی زایندهقواعد پایه 2جدول 
ای رشته های بینای به مدیریت آب ضروری است و مدیریت آب نیاز به مهارتاز نگاه خبرگان )مصاحبه شوندگان( رویکرد بین رشته

ن گفت حکمرانی آب عملی اجتماعی است. این دیدگاه در بین توا)تکنیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی( دارد. به طور بارز می
های مختلف عنوان های متفاوت و در قالبشود و به زبانمدیران بخش دولتی دو استان و همچنین در بین جامعه کشاورزان مشاهده می

با سابقه حوضه زاینده رود چنین عنوان یکی از مدیران تاثیر گذار و  98رود در فروردین ماه سال میزگرد تخصصی زایندهشده است. در 
 یعنی بحث مهندسی صرف بوده است. ضمن قبول ،رود فقط از دیدگاه منابع آبحال نگاه به مسئله رودخانه و حوضه زایندهه تا ب»کند: می

ل را از دیدگاه صرفاً ها و تالش در جهت مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، مسائآبههای تأمین، مصرف، تقاضا، حفاظت و حقاهمیت بحث
های مهندسی را فراهم ی اجرای دستور العملها، شروط و الزامات که باید ایجاد شود و زمینهمهندسی دیدیم و به بستر اجتماعی، زمینه

احث بالن در شهرکرد ما»ای اصفهان معتقد است:های انجام شده نیز یکی از مدیران شرکت آب منطقهدر مصاحبه«. کند، توجه نکردیم
. شما هر میو تعامل کن مینیبنش دیکنند. با شتریرا ب یوزن مباحث اجتماع دیبا رندیبگ میخواهند تصمیکه م یهست. دوستان یدیشد یتیامن



  شی(پژوه -)علمی  1401 ، مهر7، شماره 53، دوره تحقیقات آب و خاک ایران 1680

در  االن»کند: ای چهارمحال و بختیاری چنین عنوان میهمچنین یکی از مدیران شرکت آب منطقه«. ندارد یا دهیفا دیچیبپ ینسخه ا
شه  یکه م یجبران خسارت هست. اما متاسفانه بحث اجتماع وهایاز سنار یکیشده و  یبند میتقس هاآب مطرح شده و طرح یعال یشورا

در بازدید میدانی و «. دیجبران کن هیدخوایم یده سال را چطور نیو ا ماطرح بوده ریگیگن ده سال من پیم جواب بدهم و منتویمن نم
به صورت مجزا باشد خوب هست.  ایی گلخانههامجتمع نیاگر ا »گوید: ن یکی از کشاورزان ورزنه میمصاحبه با کشاورزان شرق اصفها

ما »یا در مورد مسائل اقتصادی، یکی از خبرگان موضوع معتقد است «. رندیگیرا در نظر نم یاجتماع لیها مسانیا. اهنه به صورت مجتمع
ها ارزش آن یذوب آهن برا نیهست. بنابرا کاریاش بهچب دنیبیم یاون باالدست هیگ. دمیبکن ییاستان باالدست کارها یاز نظر ارزش برا

 800ورزنه،  یشهرک صنعت دمید مناصل هست.  کی نیا جهیها از دست داد و در نتآن یرا برا یاصفهان ارزش اقتصاد نی. بنابراستین
 4شهرک  نیهست که ا نیسال هست دنبالش هست. من تصورم ا 7ن که م دیگو یورزنه م یفاصله دارد و بخشدار زدیمتر با خط لوله 

از صندوق  »گوید:یکی از مدیران بخش آب چنین می.« شکنندینم زدیخوب لوله  دیبده هانیدارد. اگر آب به ا نیاز به آب هیبر ثان تریل
به چهارمحال داده شده و موجب  یزداریآبخ یهاطرح یپول برا قیکشور داده شده است که االن تزر یزداریآبخ یهاطرح یبرا رهیذح

 «.آب آن کاسته شود زانیها از مطرح نیشده که با انجام ا
 

 های تحقیق(رود )ماخذ: یافتهبانکداری اجتماعی آب زاینده  (Fundational rulesای )ای از قواعد پایه: خالصه2جدول 

 قواعد ردیف

 حقوقی( دارد.-سیاسی-اقتصادی-اجتماعی-ی )آباهای بین رشتهمدیریت آب نیاز به مهارت 1

 شناخت مسئله اصلی و توافق در مورد آن، امری ضروری است. 2

 شود.نفعان جایگزین )باز(تخصیص آب از موضع دستوری میاصل بر تسهیم آب بر اساس توافق بین همه ذی 3

به قدری که منفعت برداشت غیر مشارکتی جزء ناچیزی از خسارت باشد، حقوق نفعان با افزایش بازدارندگی در مقابل تخلفات و تعدی به حقوق ذی 4
 شود.آنان حفظ می

 سازان هستند و نه عامل اجرای تصمیمات دیگران. حکمرانی آب عملی اجتماعی است و ذی مدخالن بخشی از تصمیم 5

 موقع عمل کند. دولت به عنوان یک بازیگر همانند سایر کنشگران بایستی به تعهدات خود به 6

 ضرران از سوی بانک آب امری ضروری است.نفعان و ذیگری و حل اختالف بین ذیمیانجی 7

 

س از آن جستجوی رود پیکی دیگر از قواعد بنیادی شناخت مسئله اصلی و توافق بر سر آن است. شناخت چیستی مسئله اصلی زاینده
ود رصورت بنیادی بایستی به آن پرداخته شود. به طور مثال در میزگرد تخصصی زایندهراهکارهای مدیریت مسئله، از قواعدی است که به 

ه میخواهیم ای کی آبی باید پرسید مسئلهقبل از هر مصوبه و رویکردی به حل هر مسئله»کند یکی از اعضای پنل تخصصی عنوان می
و  -1398، 1397مسئله سال  -رود سؤال باشیم. مسئله جاری زایندهبرای آن پاسخ بیابیم، چیست! به جای به دنبال جواب بودن، به دنبال 

هر رویکردی  ،رود وجود ندارد و تا زمانی که به توافقی بر سر اینکه مسئله چیست، دست نیابیمتوافق بر مسئله در زاینده ..........ابهاماتش را
همچنین یکی از نمایندگان کشاورزان شرق اصفهان معتقد «. د بود.رود و هامون داشته باشیم ناقص خواهکه به حل مسئله ارومیه، زاینده

دولت  منیکیم افتیکه من و شما در یهمانطور که در حقوق م،یدر کار کشاورز دخالت کن دیاست که ما اصالً نبا نیا گریمسئله د »است 
شد و درآمد را داشته با نیشتریرا بکارد که ب یکند محصولیم یآب دارد، االن کشاورز سع هیسهم کی یدخالت کند، هر کس تواندینم

 تیریمد میتوانینم مینفع هستیدر آب ذ یوقت»یکی از مدیران تاثیرگذار جهاد کشاورزی استان اصفهان معتقد است «. براساس حقش است
ه اصلی که اوالً بر سر مسئل دهدها نشان میاین گفته«. هستو راضی کردن نمایندگان مجلس زمان  دیخر رویوزارت ن ی. مسئله اصلمیکن

 بندی راهکارها برای مسائل مختلف، محل اختالف بین کنشگران مختلف باشد.رود توافقی وجود نداشته و این موجب شده تا اولویتزاینده
و  بنفعان در تخصیص منابع آشوندگان در نقد و نکوهش موضع دستوری دولت، عدم توجه به ذیبررسی و تحلیل دیدگاه مصاحبه

 ما در حکمرانی آب چیزی»دهد. به طور مثال یکی از متخصصین متعقد است ها در این بخش، ما را به این اصل سوق میلزوم مشارکت آن

آب داریم. در هیچ  2ای منفور در حکمرانی آب است، زیرا از باال به پایین است، ما تسهیمکلمه 1آب نداریم، تخصیص« بازتخصیص»به نام 

رود، و حتی در قنوات بسیار پرآب کشور، کسی تخصیص آب انجام نظام حکمرانی قدیم از قنات یک روستا گرفته تا زایندهادبیاتی در 

                                                                                                                                                                                
1 Reallocation 

2 Apportionment 
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ای، به همین دلیل است. زیرا نگاه ما، دادند، دعوای ما االن بر سر تأمین آب و منابع آب بین حوضهداده و همه تسهیم آب انجام مینمی
ود معتقد است ر. همچنین یکی از متخصصین در زمینه حسابداری و تخصیص آب در حوضه زایندهسهیمی نیستنگاه تأمینی است و نگاه ت

جایی آب و واگذاری حق دسترسی به آب به صورت دستوری از سوی دولت و بدون ایجاد ارزش بر خالف تجربه گذشته که جابه»که 
نفعان برای پاسخ به سواالت فوق باید به دنبال ایجاد توافق و اجماع بین ذیداران گذشته صورت گرفته است، اکنون جایگزین برای حقابه

 «. و گفتگو از موضع برابر بود
رزان بود. گری اختالفات بین کشاورود، یکی از وظایف اصلی میراب رسیدگی به اختالفات و میانجیبرداری سنتی زایندهدر نظام بهره

ته شد و رود کنار گذاشرود در حوضه آبریز زایندهداری سنتی آب و تشکیل شرکت میراب زایندهبرموضوعی که پس از فروپاشی نظام بهره
ای هشود. به عبارتی دولت مشکالت و تنشبرداران مشاهده نمیگری اختالفات بین بهرهای در میانجیعمال برای شرکت میراب، وظیفه

دید. عدم توجه به این موضوع به همراه بازتخصیص نامناسب آب در ها نمیبه آناجتماعی را جدای از مسائل خود دانسته و نیازی به ورود 
رود ندهبرداران مختلف به چالشی اساسی در حوضه زایها بین بهرهرنج موجب شد که امروزه مدیریت تنشحوضه و تبدیل مسائل به مسائلی بغ

فات بین گری اختالرود و در راستای رسالت اجتماعی خود، میانجیدهتبدیل شود. بانکداری اجتماعی آب بر اساس تجربه میراب سنتی زاین
گیرد. به طور مثال در مورد اختالفات موجود رود در نظر میای در ساختار بانک آب حوضه زایندهمدخالن را به عنوان یکی از قواعد پایهذی

رند. ازند و صنف هم قبولش ندیساز م کی آقای......ست که ه نیا میکه دار یما آفت »گوید: در بین کشاورزان، یکی از کشاورزان می
 رفته با کشاورزان یمانجام بد دیکه با یپرداخت خسارت یکاره هست و من همه کاره هستم. االن برا چیه آقای ...... دیگویهم م دیگری

افتاده که جمع کردن آن  یاتفرقه کیقبول ندارد.  ها رانیکدام از ا چیهم ه آقای.......است. اون  ختهیهم رهرا ب زیصحبت کرده و همه چ
آهن( وبآباد یا دریاچه ذعالوه بر اختالفات درونی کشاورزان، اختالفات بین کشاورزان و صنایع )به طور مثال نیروگاه اسالم«. بردیم یانرژ

است( نیز آشکار است که ضرورت وجود یا کشاورزان و بخش شرب )که منجر به شکسته شدن چندین باره خط انتقال آب به یزد شده 
 دهد. گری این اختالفات در ساختار بانکداری اجتماعی را نشان میسازوکاری برای میانجی

که در اکثر مواقع تعهد است به طوریبرداران شدهاعتمادی شدید از سوی جامعه بهرههای خود، موجب بیعدم تعهد دولت به وعده
های مصاحبه شوندگان در این خصوص، حاکی شود. بررسی دیدگاهیک از سوی نمایندگان کشاورزان روبرو میمردان با ابهام و تشکدولت

باشد. به طور مثال یکی از فعالین حامی کشاورزان در استان چهارمحال و از گالیه شدید از عدم تعهد دولت در خصوص وظایف محوله می
 اتیعمل 1373از سال  ،مترمکعب آب در سال ونیلیم 255 تیبا ظرف لومتر،یک 24ل کوهرنگ به طو 3تونل شماره »گوید: بختیاری می

متعهد به جبران  رویآن هنوز ادامه دارد. که وزارت ن ییاجرا اتیو عمل دیبه اتمام رس 1393تونل در سال  یآن شروع و تنها حفار ییاجرا
خشک شده(  یهاها و چاه)چشمه یآب منابع آب نیدشان،  ازجمله تامحال به تعهدات خوهاما متاسفانه تا ب ،وارده شده است یهاخسارت

بند تعهدات شما نسبت به مردم  27 د،یاداشته یتعهدات شما )دولت(سال قبل شروع شده،  23تونل سوم کوهرنگ  ........عمل ننموده است
ماده  9وضوع عدم تعهد دولت در خصوص مصوبات م«. ؟دیاست چرا به تعهدات خودتان عمل نکرد نیهاست، سئوال اآن نیمنطقه و سرزم

ای شورای عالی آب نیز بارها از سوی کشاورزان اصفهان مطرح شده است. لذا بازیابی اعتماد از دست رفته یکی از ضروریات و اصول اصلی 
 رود است.بانکداری اجتماعی آب زاینده

 (Qualifying rulesزا )قواعد صالحیت

ه عنوان ب. (Jochemsen,2006) کندیم مشخصعمل را  کی)مقصد(  ییعمل است و هدف نها کی یاصل فهیمربوط به وظ نیقوان نیا
، نینابرااست. ب هیهدف ثانو کیباخت  ای یروزیاست و موضوع پ حیکردن )لذت( و تفر یباز یشطرنج شاد یباز کیدر  یاصل هدفمثال 

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

Ghorbanian et al. (2015) با استفاده از نظریه عمل « های حکمرانیبانکداری اجتماعی آب، بازتعریف رژیم»ای با عنوان در مقاله
ضرران( نیز این موضوع به نفعان و ذیمدخالن )ذید مدیریت آب ذاتا اجتماعی است شد. اگر چه در دیدگاه ذیاینتایر، ثابت کردنمک

رود تهیه شده با مشارکت کنشگران زا در بانکداری اجتماعی آب زایندهای از قواعد صالحیت، خالصه3شود. جدول وضوح مشاهده می
 دهد. رود را نشان میکلیدی زاینده
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 رودبانکداری اجتماعی آب زاینده (Qualifying rulesزا ) تیقواعد صالحای از خالصه: 3 جدول

 قواعد ردیف
 مدیریت آب ذاتا مشارکتی )مشارکت اجتماعی( است. 1
 شود. بانک آب مانع از تسلط افراد توانمند )دولت و صنایع( بر افراد ضعیف )کشاورزان خرده مالک( می 2
نفعان و وجود های مالی و عملکردی( با مشارکت ذیهای شفاف )منابع و مصارف رودخانه زاینده رود و گزارشارشتهیه و ارایه گز 3

 های شفاف صورت گیرد.شاخص
 بانک آب به عنوان یک نهاد اجتماعی به توزیع عادالنه آب بر اساس توافق به رسمیت شناخته می شود. 4
 شود.ب کاهش شکاف بین سیاستگذاری و اجرا مینفعان در تصمیم گیری موجمشارکت ذی 5
 مدخالن در تعیین معیارهای پایداری ضروری است.مشارکت همه ذی 6
اعضای کلیدی بانک بایستی شایستگی الزم را داشته باشند و خود مجری قوانین و رعایت کننده حقوق دیگران و بدون   7

 ها(گیریدر تصمیمطلبی شخصی باشند )جلوگیری از تعارض منافع منفعت

 

رود، توسعه صنایع در این حوضه و بازتخصیص آب به این صنایع توسط دولت از های اصلی در حوضه آبریز زایندهیکی از چالش
بخش کشاورزی است. در دهه اخیر در زمان کمبود آب و کاهش آورد رودخانه، سهم بخش صنعت و شرب نسبت به سهم کشاورزی کمتر 

بهره مانده است. این موضوع رود بیهای محدودی از آب زایندهکه عمال شرق اصفهان به جز زمانشده است. به طوریخوش تغییر دست
راد مند )دولت و صنایع( بر افای شده است. بانکداری اجتماعی آب مانع از تسلط افراد توانعدالتی و اعتراضات گستردهباعث احساس بی

(، مالک و معیار Talebi, 2018شود. در طی بازتخصیص خاموش آب در حوضه آبریز زاینده رود )ضعیف )کشاورزان خرده مالک( می
دهد (. نتایج برخی تحقیقات نشان میTalebi, 2018داران توجه کند، وجود نداشته است )مشخصی برای این انتقال آب که به حقوق حقابه

 Hatami) است یغلط کشاورز یغلط صنعت و الگو ییساالر، جانمافن تیل آب، ذهنانتقا ،یکارشناس ریغ یهادر اثر طرح داریتوسعه ناپاکه 

and Nourbaksh, 2019ه نوع س ازها،ین یبندتیاولو یبرا»رود شوندگان متخصص در حوضه زاینده(. بر اساس دیدگاه یکی از مصاحبه
 هاآن یاست که دولت متول ی. مالک دوم، مواردمقدی نداراآبه-مثال حق یمالک وجود دارد، مالک اول، مالک حق و قانون است، برا

 دیبا کهنیا ای خردیم مقدی داران آبهاز حق ایآب شرب است پس دولت موظف است که آب شرب را بخرد، حال  متولی دولت مثالً است،
نعت که مانند ص کنند،یعمل م نهیند که بههست دجدی بردارانکند. مالک سوم بحث بهره نیتأم دیاز منابع آب مازاد که االن وجود ندارد، با

 اریمع دونرا ب معنا که آب نینه به ا ولی برداران،بهره هیدارد نسبت به بق تیاولو نیخب ا کند،یم دیتول یشتریواحد منابع آب سود ب یکاز 
و محترم  مشخص دیآب با یبردارحق بهره ینعیکند،  افتیدر مقدی دارانآبهآب را از حق یندیدر فرآ دیبلکه با م،یفرد بده نیو مالک به ا

 «. مشخص شود. دیجد یهامصرف یآب برا نیا ییجاجابه یمسائل برا هبقی و هاحداقل ها،مالک دیبا یندیباشد و بعد در فرآ
ه ر حوضهای اصلی در چند دهه اخیر در حوضه آبریز زاینده، عدم شفافیت در میزان منابع و به خصوص مصارف آب دیکی از چالش

ی هایهای ارائه شده یا برگزاری جلسات پشت درهای بسته نمونهاست. عدم گزارش دهی به مردم و کشاورزان، عدم شفافیت در گزارش
که  ییهازارشگ»شوندگان که مدیر موثر بخش آب است معتقد است توان به آن اشاره نمود. به طور مثال یکی از مصاحبههستند که می

خالص انجام شد که ما  ازیو ن رکشتیبا سنجش از راه دور و برآورد سطح ز یسازمحل مناقشه است. شفافرائه داده، ا یهماهنگ یشورا
در شورای  یدر نظر گرفتند ول %100راندمان را  یآلمان نیآورند. مشاوریبه حساب م یآب نیرا هم جزء زم مید یهانی. زممیآن را قبول ندار

کنندگان در مصاحبه که دارای سابقه یکی دیگر از مشارکت«. برآورد شد ادیز یلیمصارف ما خ زانیم ،شرواین درصد. با  50 هماهنگی
وجود  ییمشخص و شفاف بوده و در مقابل آن پاسخگو اریبر اساس مالک و مع ماتیتصم یستیبا»مدیریت در حوضه است معتقد است 

ند کیا یکی دیگر از مدیران کنونی عنوان می.« دستورات را داشته باشد نیجام اان یالزم برا ییتوانا ییساختار اجرا نیداشته باشد. همچن
هست که  ونیلیم 180دارند. مثل بن. برآورد آن هم  یکه آب خوب میدار ییحوضه ها ریز یسر کیهست. ما  یشفاف ساز ینکته بعد»

که  یرادی. استیاصال امکانش ن دینیبیکه م ونیلیم 85ه ک سندینویم دینیبینرمال هست. اما شما در جدول منابع و مصارف م طیدر شرا
یشتر و بر لزوم شفافیت ب« .میکن یشفاف ساز دیکه از لب تونل متعلق به کشاورزان هست. ما هم با ندیگویم رندیگیصنف م ینیام یآقا

ی نقطه»رود معتقد است آبریز زایندهبر منابع و مصارف حوضه تاکید دارد. یکی از متخصصین در خصوص شفافیت و ابعاد آن در حوضه 
ا که شفافیت در آمار و ارقام، به این معن تواند ایجاد شفافیت در سه بخش باشد.میرود اصالح ساختار حکمرانی در حوضه آبریز زایندهشروع 

ا چه کسی چه تصمیمی و ب ای و با چه معیار و شاخصی تخصیص یافته است، شفافیت در عملکردها، چهکنندهچه مقدار آب به چه مصرف
گیرنده چه منافعی دارند و این تصمیم چه اثری روی منافع آنان شفافیت در کادر اجرایی، افراد چه تصمیمو  معیار و شاخصی گرفته است
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 زای مهمی است که از طرف همه کنشگران کلیدی حوضه وبنابراین شفافیت در ابعاد مختلف یکی از قواعد صالحیت«. داشته است.
 متخصصان مورد تاکید بوده و هست و الزم است در ساختار بانکداری اجتماعی آب مورد توجه قرار گیرد. 

ه رود بسیار تاثیرگذار بوده است. دولت کتعارض منافع یکی از موضوعاتی است که در به وجود آوردن شرایط کنونی در حوضه زاینده
 داران ترجیح داده است. اینرود داشته همواره منافع خود را بر منافع حقابهحوضه زاینده گیری و مدیریت درها اقدام به تصمیمدر این سال

مورد »ود رهای مختلف مدیریتی وجود داشته است. به اعتقاد یکی از متخصصین دانشگاهی در حوضه زایندهتعارض منافع همواره در بخش
ساس شود، عادالنه باشد؛ نه بر اتضمینی وجود دارد که تصمیمی که اتخاذ می دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، تعارض منافع است. چه

مدیران  یکی از«. شودرود این است که چرا قانون برای تمام افراد یکسان اجرا نمینفعان درحوضه زایندهگالیه برخی ذی. منافع فرد خاص
یه رود کار کنم باید کلمن اگر مدعی بشوم که برای زاینده»اید که نمموثر آب در حوضه زاینده رود راجع به این موضوع چنین عنوان می

اجتماعی  بانکداری«.  کنندنفعان را در نظر بگیرم. برخی از دوستان )نمایندگان کشاورزان( صرفا برای منافع شخصی خودشان کار میذی
زا بود و جلوگیری از تعارض منافع، یکی از قواعدی صالحیتآب به عنوان ساختاری مبتنی بر بدنه اجتماعی نیز از این مورد مستثنی نخواهد 

 رسد. در ساختار بانکداری اجتماعی آب به نظر می

 (Conditional rulesقواعد شرطی )

 نی. ارندیگیم نظر در را ،شودیکه عمل در آن انجام م یانهیاز زم یخاص طیشرا و دکننیعمل م طیمطابق شرا ی،شرط یو هنجارها قواعد
 نیز جنس اا یطیمح ستیو ز یحقوق ،ی، اقتصادیاجتماع یهنجارها و نیوان. قدنشوینم فیتعر یینها نیقوان ای یبه صورت فن نیانقو

 (. Jochemsen, 2006)  هستند نیقوان
ا و تنظیمی( دامنه زای، صالحیتگیرند نسبت به سایر قوانین کلیدی )پایهبا توجه به اینکه این قوانین، جزئیات و شرایط را در نظر می

دهد. در ادامه به تشریح این رود را نشان میای از این قواعد شرطی در بانکداری اجتماعی آب زایندهخالصه 4تری دارند. جدول گسترده
 پردازیم. مدخالن میقواعد از دیدگاه ذی

برداری وب به شیخ بهایی در نظام بهرهدر قواعد شرطی مدل عمل هنجاری، کتاب راهنما در هر موضوعی وجود دارد. طومار منس
ود، ری هیدروکراسی آبی در حوضه زایندهتوان کتاب راهنمای میراب در شرایط زمان مذکور دانست. در دورهرود را میمیراب سنتی زاینده

رفت. در بانکداری ای اصفهان به عنوان راهنمای عمل شرکت میراب قرار گمصوبات و دستورات ارسال شده از سوی شرکت آب منطقه
مدخالن کلیدی حوضه )بخش غیر دولتی شامل کشاورزان، صنایع با بخش دولتی رود این راهنما، تفاهم نامه بین ذیاجتماعی آب زاینده

 دهای نیرو و جهاد کشاورزی( است. راهنمایی که مورای، سازمان جهاد کشاورزی و در سطح باالتر در وزاتخانههای آب منطقهنظیر شرکت
رود و کتاب راهنما قواعد نامه بانکداری اجتماعی آب زایندهرود باشد به عنوان اساسضرران در حوضه زایندهنفعان و ذیتوافق همه ذی

 شرطی در بانکداری اجتماعی آب خواهد بود. 
نیمه تمام از جمله تونل های نفعان مختلف هر دو استان خواستار انجام آن هستند، موضوع اتمام طرحیکی از موضوعاتی که ذی

-بروجن )درخواست استان چهارمحال و بختیاری( است. یکی از مصاحبه-آباد )درخواست اصفهان( و اتمام طرح بنو بهشت 3کوهرنگ 

ها مطرح شد و ای اصفهان بود این طرحدر زمانی که امور آب چهارمحال و بختیاری، اداره کلی از آب منطقه»شوندگان معتقد است که 
ها داده شد. با تعداد زیادی طرح توسعه باغات در استان موافقت شده بود. برخی که پول بیشتری داشتند طرح هایشان را جوز اجرا به آنم

برداری از طرح های نیمه که بهره 92هایشان را تکمیل کنند تا سال برداری رسیدند. ولی برخی دیگر نتوانستند طرحپیش بردند و به بهره
حمایت از اجرای تونل سوم کوهرنگ و اجرای طرح تونل »دهد شوندگان پیشنهاد میدر بخش دیگری یکی از مصاحبه« وع شدتمام ممن

میلیون آن  130از این مقدار در تابلوی منابع و مصارف آمده است و  120ظرفیت دارد  250بروجن. یعنی تونل سوم  -گالب در مقابل بن
بنابراین توجه به « دهد.م م مکعب هم انتقال می 600بختیاری انتقال یابد! تونل سوم تحت فشار تا طرح در استان چهارمحال و  31به 

های اجتماعی متوقف شده و یا نفعان بوده که در شرایط حاضر به دلیل تنشهای ذیهای نیمه تمام در هر دو استان از دغدغهاتمام طرح
و مصارف  رود فرآیند تخصیصه زایندهضهای انجام شده در حوبررسیضروری است که طبق  رود. البته توجه به این نکتهبه کندی پیش می

های انتقال آب، تقاضا برای مصرف آب نیز به همان اندازه باال است و به محض تامین آب در هر مرحله از طرح ه ناگهانی بودهضآب در حو
(. بنابراین همزمان با Salemi and Heidari, 2006) قرار داشته است سال اخیر، مدام تحت تنش آبی 50ه در طی ضرفته و لذا این حو

تمام، با درس گرفتن از گذشته بایستی از بارگذاری جدید در حوضه و توسعه مصارف به شدت جلوگیری نمود. یکی از های نیمهاتمام طرح
 اخته شد موضوع کسری شدید منابع در این بخش هسترود در فصل قبلی به آن پردموضوعات اساسی که در بررسی منابع و مصارف زاینده
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میلیون مترمکعب خواهد  776رود کسری منابع نسبت به مصارف های انتقال آب به حوضه زایندهکه در صورت عدم اتمام طرحبه طوری
عنوان یکی از هنجارهای فنی در ها و جلوگیری از بارگذاری جدید به تمام، همزمان با کنترل برداشتهای نیمهبود. بنابراین اتمام طرح

 رود، بایستی مورد نظر قرار گیرد. قواعد شرطی بانکداری اجتماعی آب زاینده
 

 های تحقیق(رود)ماخذ: یافته( در بانکداری اجتماعی آب زایندهConditional rulesای از قواعد شرطی ): خالصه4جدول 

 قواعد عنوان اصلی ردیف
 نامه بانکداری آب(مدخالن )اساسذی تفاهم نامه کتاب راهنما 1

 ابعاد فیزیکی 2
ها، های آبیاری و زهکشی و آبخوانهای شبکههای اصلی و فرعی و دریچههای سنتی رودخانه و کانالمادی

 هاها، تونلها، قناتچاه
 رودمدخالن کلیدی حوضه زایندهمنتخب نمایندگان ذی رهبری رودخانه 3

4 
 

 گذارینهاد سیاست
 های حوضهمدخالن استانرود متشکل از نمایندگان ذیمجلس نمایندگان آب حوضه آبریز زاینده

تبدیل مصوبات مجلس نمایندگان به تایید رئیس جمهور یا مجلس شورای اسالمی به بخشنامه، دستورالعمل، 
 نامه اجرایی و یا قانونآیین

5 
مدیریت نظارت و حفاظت 

 از رودخانه
برداران )نماینده صنف کشاورزان(، نماینده شرکت ای(، بهرهماینده دولت )نماینده آب منطقهکمیته شامل ن

 میراب یا گشت و بازرسی.

6 
گری و حل کمیته میانجی

 اختالفات
ا های سطحی( یای، کشاورزی و نماینده شرکت میراب )آبنمایندگان تام االختیار قوه قضائیه، آب منطقه
 های زیرزمینی( و نمایندگان کشاورزانبمشاور گشت و بازرسی)آ

7 
ریزی توزیع مدیریت برنامه
 آب

نفر از نمایندگان صنف کشاورزان شرق و غرب  13نفره شامل  15ریزی توزیع آب در کمیته مدیریت برنامه
 ایاستان اصفهان و نمایندگان جهاد کشاورزی و آب منطقه

8 
 

 هنجارهای فنی

تقال آب همزمان با کنترل مصرف و جلوگیری از بارگذاری جدید و  ایجاد ارزش های نیمه تمام اناتمام طرح
 جایگزین برای حوضه مبدا با استفاده از منافع حاصله در حوضه مقصد.

 یو سطح ینیرزمیآب زتوامان  تیریمد
 گریمدخالن و ارتقاء نقش دولت از تحکم به تسهیلها بین ذیتوزیع مسولیت

 ی و تسطیح لیزری اراضیکشاورز یهانیزم یساز کپارچهی

 هنجارهای فنی 9

 بزرگ هایبنگاه یکوچک به جا عیها و صنابر بنگاه هیتک
 قیدق یریگاندازه یابزارهاتجهیز منابع به 

 ها با پساب تصفیه شدهجایگزینی حقابه

 تاکید بر مدیریت مصرف به جای توسعه آبیاری تحت فشار

10 
 ایرسانههای هنجار

 

 صیننفعان و متخصرسانی متشکل از نمایندگان دولت، ذیرسانی دولتی با کمیته اطالعجایگزینی اطالع
 های مبهمهای شفاف به جای گزارشارایه گزارش

 رسانی به موقع، مستند و شفاف از مباحث مورد اختالفاطالع
 های دینیمداری و ارزشنونمذهبی و ترویج فرهنگ قناعت قا-تکیه بر فرهنگ قومی

 های کشاورزیبرنامه آموزشی مهارت

 هنجارهای اقتصادی 11

های آبی یا آبخیزداری با تصویب کمیته تخصصی تخصیص اعتبارات دولتی و صندوق توسعه ملی طرح
 مجلس نمایندگان و هم سو با اهداف و مصوبات مجلس نمایندگان

دیل برداران همزمان با تاکید بر عدم تبریزی توزیع تسهیالت بین بهرهمهها در برناپررنگ کردن نقش تشکل
 شدن تشکل صنفی به یک بنگاه اقتصادی

 هاریزیامنیت معیشت کشاورزان به عنوان خط قرمز در برنامه
 نفعان و متناسب با خسارت واردهتعیین ارزش جایگزین از طریق گفتگو با ذی

 برزینهحذف ساختارهای زاید ه
 ها از یارانه به مواد اولیه به یارانه به ازای تولید محصولجایگزینی تخصیص یارانه

 هادالل حذفعرضه محصوالت و ایجاد بازار مستقیم 
های آبیاری تحت فشار به عنوان منابع ارزش جایگزین به دلیل عدم تاثیر بر حذف تخصیص اعتبار طرح

 کاهش مصرف آب
ایگزین کشاورزی بایستی با بیشترین کاهش مصرف آب و با توافق خرید آب از بخش کشاورزی اشتغال ج

 باشد.

 هنجارهای زیست محیطی 12
 های زیرزمینی و تعیین خط تراز نرمال و بحرانیتوقف کاهش افت تراز آب

 بروجن و ... -، گالب، بنآبادتونل بهشتیی اجرا یهاتوجه به اثرات طرح

 قابه زیست محیطی رودخانه و تاالب گاوخونیتامین ح
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های عمیق و نیمه عمیق موجب شد رود همزمان با ورود فناوری و امکان حفر چاهکاهش آورد رودخانه و خشک شدن رودخانه زاینده
. داشته باشندسگزی رشد سریعی -های کشاورزی به خصوص در مناطق شرق اصفهان از جمله محدوده مطالعاتی کوهپایهتا تعداد چاه

شد، بعد ها میرود صرفا شامل منابع آب سطحی و کنترل مادیبرداری میراب سنتی زایندهبنابراین مدیریت رودخانه که در زمان نظام بهره
 طور کهها همان(. در طی این سالGhorbanian et al., 2020طلبید)های زیر زمینی و سطحی را میها مدیریت توامان آباز حفر چاه

حلقه چاه مجاز بر عهده امور  42000که مدیریت تعداد رود بود، در حالیقبال نیز اشاره شد مدیریت توزیع آب بر عهده شرکت میراب زاینده
برداران از این تفکیک بخشی استفاده ای بود. این موضوع باعث شده که برخی از بهرههای زیر مجموعه شرکت آب منطقهشهرستان آب

ر زمینی و های زیکه برخی دیگر چنین امکانی را نداشتند و نیاز به یکپارچگی مدیریت آبنموده و از هر دو منبع برداشت کنند، در حالی
مشکل  االن »عتقد است نظر در حوضه است مشوندگان که از کشاورزان با سابقه و صاحبسطحی وجود دارد. به طور مثال یکی از مصاحبه

 «.کند تیریرا با هم مد یو هم سطح ینیزم ریآب ز دیمنطقه هست هم با کیکه در  یستمیها از هم جدا شده است. سکه بخش نجاستیا
از هنجارهای  بزرگ هایبنگاه یکوچک به جا عیها و صنابر بنگاه هیتکی و تسطیح لیزری اراضی و کشاورز یهانیزم یساز کپارچهی

است که در گفتگو با کشاورزان شرق اصفهان و در زمان بازدید میدانی از این مناطق حاصل گردید. یکی از کشاورزان اصفهان در مورد  فنی
به کمک  یلیها خیزریل حی. تسطدندیو سه و چهار را نکش دندیرا کش یک و دو ی درجههاکانال»که کند تسطیح لیزری چنین عنوان می

ویی جهای گلخانه و اثر آن بر کاهش صرفههمچنین کشاورز دیگری در خصوص سوال در مورد احداث مجتمع«. کندمیمدیریت آب در زمین 
ها ها. اینها را اگر به صورت مجزا باشد خوب هست. نه به صورت مجتمعاگر این مجتمع» گوید: به بعد دیگری از موضوع پرداخته و می

 . «گیرندمسایل اجتماعی را در نظر نمی
حق  »کند و می گوید: در حین بازدید از منطقه شرق اصفهان یکی از کشاورزان به موضوع میزان توزیع آب و محاسبه آن اشاره می

 ها وگیری دقیق در محل دریچهفقدان ابزار اندازه«. انداند ولی آب کمتر دادهشود. برای ما چند روز آب را حساب کردهمردم داره ضایع می
ای هبرداران با آن روبرو هستند. در کنار این موضوع، عدم نصب کنتور در چاهمیزان آب تحویلی از مشکالتی است که عموما بهرهابهام در 

برداری شده و امکان اعمال قانون از طرف مدیریت را با چالشی جدی مواجه از میزان مندرج در پروانه بهرهکشاورزی موجب برداشت بیش
های دولت در کنترل بر این منابع، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق های کشاورزی و محدودیت امکانات و تواناییچاه کرده است. تعدد زیاد

گیری، بر ایجاد شفافیت در مصارف آب نیز اهمیت گیری همچون کنتورهای هوشمند را دوچندان کرده است. تاثیر نصب ابزارهای اندازهاندازه
 نوان یک هنجار فنی در قواعد شرطی بانکداری اجتماعی آب را دو چندان کرده است. درج نصب این ابزارها به ع

ها ،یکی از هنجارهای فنی در قواعد شرطی است. راهکاری که از سوی یکی از نمایندگان جایگزینی پساب تصفیه شده در عوض حقابه
دادند. پساب  یسه سهم از تونل اول را به شهردار ش،یسال پ 66در »کلیدی و تاثیرگذار کشاورزان نیز به این صورت مطرح شد که 

به ما آب  ستندیرود و حاضر ن یها هرز مابانیپساب فاضالب هست تو بمترمکعب بر ثانیه  6تا  5شهرستان اصفهان معوض آن شد. االن 
«. میگندم آب را داشته باش کیبه اندازه  میتوانیم میکن هیپساب را تصف میمترمکعب آب به ما دادند. اگر بتوان ونیلیم 160 ارسالیبدهند. پ

امروزه به دلیل کیفیت پایین پساب تصفیه شده، امکان استفاده از آن صرفا برای بخش صنعت، درختان غیرمثمر و فضای سبز برون شهری 
ن منبع اصول بهداشتی از ای توان با تصفیه تکمیلی از پساب در بخش کشاورزی هم استفاده نمود تا ضمن رعایتکه میوجود دارد؛ درحالی

 رود استفاده نمود. پایدار در جهت رفع تعارضات در حوضه زاینده
ها برای امکان آن سازید، ظرفیتشوهای آبیاری تحت فشار قلمداد میآنچه که به عنوان برتری سامانهامروزه مشخص شده است  

ن و مکان معین و کاهش نیروی انسانی است تا امر صرفه جویی واقعی مدیریت بهتر آب آبیاری از منظر کنترل حجم آب تحویلی در زما
های آبیاری تحت فشار اگر چه توانسته موجب بهبود راندمان آبیاری در سطح دهد که توسعه سامانههای ارائه شده نشان می. گزارشآب

 کاهش مصرف آب کشاورزی ناشی کاذب باورمزرعه شود لیکن در سطح حوضه نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف آب نداشته است، بلکه 
، فقدان نگاه جامع در این خصوص و از طرفی نبود فرآیند پایش و نظارت کافی؛ بعضاً منجر به توسعه فشارآبیاری تحتهای از کاربرد سامانه

ها را های ممکن این سامانهتخصوص از منابع آب زیرزمینی شده که این امر فرصه سطح اراضی کشت آبی و متعاقباً برداشت بیشتر آب، ب
های بهینهبدون اعمال مؤثر سیاست فشارآبیاری تحتهای سرمایه گذاری فعلی دولت در توسعه سامانه.به تهدیدی جدی مبدل کرده است

بحران آب و کاهش  واقعی جوییها در صرفهکه افق روشنی را از نقش آن لحاظ شدهسازی الگوی کشت در کنار کاهش سطح کشت آبی 
ای همانند تههای بسدر حوضه»های انجام شده یکی از متخصصین بخش آب معتقد است که در مصاحبه. کندرا ترسیم نمیفعلی منابع آبی 

ر دزیرا اگر چه کشاورز  ؛بنیادی هست تفاوتدر مزرعه )مقیاس خرد( و حوضه )مقیاس کالن(  بین راندمان آبیاری رودحوضه آبریز زاینده
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نی کشاورز به منابع آب سطحی و زیرزمی هری های از تلفات آبیاری در مزرعکند ولی بخش عمدهمی آبیاری با راندمان پایینرقابی آبیاری غ
ای جامع در این خصوص تدوین برنامه «شود.و مصرف می برداشت پذیر توسط خود وی و دیگر کشاورزان ای تکرارچرخه در پیوندد ومی

های اجرایی مربوط، کشاورزان پیشرو و کارشناسان خبره با ملحوظ داشتن متغیرهای کلیدی مانند: اقلیم، وثر دستگاهو بین بخشی با حضور م
های های اقتصادی و اجتماعی، محیط زیست و بهبود روشالگوی بهینه کشت، مصرف آب، عملکرد محصول، شوری خاک، آموزش، مولفه

های سنگین افزاری در مقایسه با هزینههای نرمکامالً ضروری است. مسلما هزینه چنین برنامههای آبیاری طراحی، ساخت و مدیریت سامانه
 .های آبیاری تحت فشار، رقمی بسیار ناچیز خواهد بودفعلی حمایت از توسعه سامانه

ختار حکمرانی و یکی از قواعد بسیار مهمی که در قواعد شرطی بانکداری اجتماعی به آن پرداخته شده است موضوع اصالح سا
حکمرانی »ای با موضوع در مقاله KhatoonAbadi (2014)جایگزینی ساختارهای نوین به جای ساختار سلسله مراتب کنونی است. 

رایط کنونی رود و شبرداری سنتی زایندهپس از بررسی پیشینه تاریخی نظام بهره« رودمشارکتی و مدیریت یکپارچه، راهکار نجات زاینده
ن پیشنهاد را مطرح نمود. همچنیرود با رویکرد فرا استانی ی زایندهایران در حوضه آبمجلس نمایندگان  اولین آب، پیشنهاد تشکیلمدیریت 
وبات مص پیگیری و تحقق، اجرا جهت( میالاس شورای با تصویب مجلس)ای دائمی در وزارت نیرو کمیته این مجلسدر کنار  نمود که

گی گیری از باال به پایین، تصمیمات با هماهنبه عبارت دیگر به جای رویکرد کنونی تصمیم«. رود ایجاد شودهآب زایند مجلس نمایندگان
پس از گفتگو و  Zarghami (2018)نمایندگان سطوح پایین اجرایی )بخش دولتی( و نمایندگان بخش دولتی اتخاذ گردد. به طور مشابه 

کند های آبریز کشور را مطرح میبرای حوضه« مجلس محلی آب»ذربایجان، پیشنهاد تشکیل برگزاری جلسات متعدد در اتاق گفتمان آب آ
های مختلف دولتی قرار دارند. تصمیمات مجلس بر برداران مختلف، نمایندگانی از بخشکه در این مجلس عالوه بر حضور نمایندگان بهره

وند. هدف از شبرداران تعیین میهره برداران نیز بر اساس نظر اکثریت بهرهاساس نظر اکثریت بوده و البته نمایندگان کشاورزان و سایر ب
اجرایی  ا بخشگیری بگیری و کاهش شکاف بین بخش تصمیمتشکیل چنین مجلسی ایجاد یکپارچگی عمودی و افقی در سطوح تصمیم

زم از طریق مجلس شورای اسالمی و هیات است. برای تشکیل چنین مجلسی و الزام به اجرای مصوبات آن الزم است بستر قانونی ال
 وزیران و با تایید و ابالغ باالترین مقام اجرایی )رئیس جمهور( فراهم گردد. 

رود و آزادسازی حریم و های اخیر توانسته در طرح مدیریت ساماندهی رودخانه زایندهیکی دیگر از اصالحات ساختاری که در سال
هان و سایر ای اصفصنف کشاورزان و تشکیل کمیته مشترک صنف کشاورزان با شرکت آب منطقهبستر رودخانه موفق باشد، مشارکت 

شوندگان که از نمایندگان (. یکی از مصاحبهMokhtari et al., 2017ای اصفهان است )های پیمانکار طرف قرارداد شرکت آب منطقهشرکت
ای تحت عنوان کمیته ساماندهی زاینده رود تشکیل شد و هر هفته کمیته »کند: موثر بخش کشاورزان است در این خصوص عنوان می

جلسه داشته است. این کمیته شامل معاونت حفاظت، طرح و توسعه، حقوقی آب  92شد که تا کنون چهارشنبه ها تشکیل جلسه داده می
برداری )میراب( تولید روستایی استان( و بهرهاتحادیه تعاونی  95ای، پیمانکار حفاظت )گشت وبازرسی(، ساماندهی )میراب و از سال منطقه
ست گیری از توان اجتماعی در اجرا توانرود و آزادسازی حریم و بستر آن به دلیل بهرهتشکیل این کمیته در ساماندهی رودخانه زاینده«. است

 (.Mokhtari et al., 2017های خوبی دست یابد )به موفقیت
لف های مختهای بخشرزان شرق و غرب استان اصفهان به دلیل مشخص نبودن میزان حقابهآبی بین کشاوتوزیع آب در زمان کم

های مهمی بود که در زمان توزیع آب موجب اعتراضات اجتماعی و تجمعات اعتراضی برداری جدید یکی از چالشدر شرایط نظام بهره
 تهیکم کیشرق و غرب دعوا نشود  نیب نکهیاستان به خاطر ا»ه کشاورزان شده بود. یکی از مدیران جهاد کشاورزی اصفهان معتقد است ک

و آب  جهاد کشاورزیغرب به عالوه  ندگانینما پنج نفرصنف شرق )شهرستان اصفهان(،  ندگانینما هفت نفرداد که  لینفره تشک 15
آب  خیتار النکه ف میکنیم یماهنگاستاندار ه یآقا اشود و بیمشخص م یخروج تایو نها میکنیجلسات بحث م نیهست. در ا یامنطقه

و  یراهبرد تهیجلسه هستند. کم نیدر ا اهنیها. ایو با شرق میدیجنگیها میبا غرب دیاست که اگر نبود ما با یخوب اریبس تهیباز شود. کم
ی از ابخش عمدههای اجتماعی و سیاسی در ی مشارکتی توانست موجب کاهش تنشتجربه موفق این کمیته «.هستند. یخوب ییاجرا

رود شود. بنابراین تشکیل آن به عنوان یکی از قواعد شرطی بانکداری اجتماعی آب و در ذیل مجلس نمایندگان آب حوضه آبریز زاینده
 رود مورد توجه واقع شده است. حوضه آبریز زاینده

سلسله مراتبی اجتماعی از میراب تا مادی ساالر و  رسانی به کشاورزان در ساختاررود اطالعبرداری سنتی میراب زایندهدر نظام بهره
ها و افراد مختلف وجود های اجتماعی و دریافت اخبار متناقض از سوی رسانهشد. در شرایط حاضر با رشد رسانهسر جوق )جوی( انجام می

ت آب نیاز است این مرکز به صورت رسد. با توجه به ماهیت اجتماعی بودن بانکداری و مدیرییک مرکز اطالع رسانی ضروری به نظر می
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ر های شفاف، به موقع و مستند ارائه نماید. دمدخالن کلیدی )بخش دولتی و غیردولتی( بوده و گزارشای متشکل از نمایندگان ذیکمیته
وم لزو سپس بر  «داد محل مناقشه است. یهماهنگ یکه شورا ییهاگزارش»شوندگان معتقد است که این خصوص یکی از مصاحبه

وی رودخانه بارگذاری بر ر»شوندگان با نقد تعاریف مبهم از مفهوم کند. یکی از مصاحبهها تاکید میمشارکت همه کنشگران در تهیه گزارش
 یو بارگذار میاکرده جادیتوقع ا یعنیدر واقع  میداد صیتخص یعامل مناقشه شد. وقت یدرست از بارگذار فیعدم تعر»گوید: می« رودزاینده

که شروع به بهره ییهاطرح یبرا دیجد ریتفس نیبرداشت آب. و با ا یعنی یگذاشته شد که بارگذار ریتفس نیصورت گرفته است. بعد ا
شوندگان که از افراد فعال در استان در خصوص ارائه اخبار و اطالعات نادرست یکی از مصاحبه«. شد. جادینکرده بودند مشکل ا یبردار

پمپاژ  یمتر 900آب تا ارتفاع  یاریچهارمحال وبخت یدر کجا »گوید: ی است پس از نقد شدید اخبار منتشر شده، میچهارمحال و بختیار
این موضوع در خصوص طرح گالب و تغییرات خطوط مرزی دو استان « ؟دیاطالعات غلط بده نقدریبه مردم اصفهان ا دی؟ چرا باشودیم

 های اجتماعی و سیاسی شده است. برداران موجب ایجاد تنشاطالع رسانی معتمد بهره وجود دارد که به دلیل عدم وجود کمیته 
شوندگان بوده است. بر اساس رویکرد عمل بخش دیگری از قواعد شرطی مربوط به هنجارهای اقتصادی است که مورد نظر مصاحبه

ری با اهداف همخوانی داشته باشد، بنابراین تخصیص هنجاری، بایستی هنجارهای اقتصادی در قواعد شرطی همانند سایر قواعد ساختا
آبخیزداری  هایاعتبارات دولتی بایستی منطبق با اهداف باشد. از دیدگاه برخی از مدیران بخش آب و کشاورزان استان اصفهان توسعه طرح

طور مثال یکی از مدیران بخش آب  در باالدست رودخانه موجب کاهش آورد طبیعی رودخانه شده و اثرات سوئی در پایین دست دارد. به
 یپول برا قیکشور داده شده است که االن تزر یزداریآبخ یهاطرح یبرا رهیدالر از صندوق ذح ونیلیم 200»کند که چنین عنوان می

یگر تخصیص از طرف د «آب آن کاسته شود. زانیها از مطرح نیبه چهارمحال داده شده و موجب شده که با انجام ا یزداریآبخ یهاطرح
ود خواهد های موجاعتبارات به توسعه صنایع آب طلب در هر دو استان بر شکاف موجود بین منابع و مصارف حوضه و در نتیجه سایر شکاف

نیز انجام  1396-1397افزود. یکی از راهکارهایی که در زمان خشکسالی مطرح است موضوع پرداخت خسارت به کشاورزان است که در 
ام و برداران را با ابهها؛ چگونگی توزیع خسارت بین بهرهان پایگاه اطالعاتی از خرده مالکان، میزان اراضی و میزان حقابهشده است. فقد

ر گیری از توان اجتماعی را در نظچالش مواجه نموده است. بانکداری اجتماعی آب ضمن تاکید بر تکمیل پایگاه داده شفاف اطالعات، بهره
 گرفته شده است. های کشاورزی بهرههای پیش در مورد چگونگی توزیع خسارت از توان تشکله در سالطور کگیرد همانمی

وابستگی معیشت یک میلیون نفر به کشاورزی موجب شده تا تغییر در آورد رودخانه و توزیع آب به طور مستقیم بر اقتصاد خانوار 
هنوز »ا مطرح شده است. به طور مثال یکی از مدیران بخش آب معتقد است هموثر باشد. این موضوع از سوی همه کنشگران در مصاحبه

 کی کینشده است.  خوب کشاورزان چه کار کنند. شرق اصفهان نزد دهیچ شانیبرا یساختار اقتصاد چیاکثر کشاورزان ما ه 1398در سال 
 یکشاورز به هر یول ،دهندیم یند که خسارت خشکسالکنیندارند. تو بوق و کرنا م یدرست و حساب مهیدهه هست که شغل ندارند. هنوز ب

حتی تغییر زمان توزیع آب بر معیشت و زندگی «. کرد. یشه کاریتومان که نمهزار  500. با دیبه هر خانواده رس هزار تومان 700تا  500
معتقد است  98-97ر سال آبی کشاورزان تاثیر گذاشته است. در این زمینه یکی از کشاورزان متخصص در خصوص تغییر توزیع آب د

 «کشاورزان به خطر افتاده است شتیکنند. معیهست که وسط بهمن ماه آب را باز م نیما ا یمشکل اصل»
ها از یارانه به مواد اولیه به یارانه به ازای تولید محصول، ایجاد بازار مستقیم بر، جایگزینی تخصیص یارانهحذف ساختارهای زاید هزینه

های آبیاری تحت فشار به عنوان منابع اعتباری برای تامین ارزش جایگزین ها، حذف تخصیص اعتبار طرحدالل حذفت و عرضه محصوال
بر جایگزین کشاورزی و خرید آب از کشاورزان از دیگر هنجارهای اقتصادی به دلیل عدم تاثیر بر کاهش مصرف آب، تاکید بر اشتغال کم آب

 شوندگان قرار گرفته است. کید مصاحبهدر قواعد شرطی هست که مورد تا
رود و تبدیل آن از یک رودخانه دائمی به رودخانه فصلی عالوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی، اثرات زیست خشکی رودخانه زاینده

از این اثرات  یهای صنعتی یکمحیطی به کانون ریزگردمحیطی نیز داشته است. تبدیل تاالب گاوخونی از یک کانون موثر و مفید زیست
نجر ها مرویه و بیش از حد توان آبخوانرود به دلیل برداشت بیهای زیرزمینی در سطح حوضه زایندهاست. همچنین افت شدید تراز آب

محدوده در  8محدوده مطالعاتی ممنوعه بحرانی و صرفا  10محدوده مطالعاتی در وضعیت ممنوعه،  17محدوده مطالعاتی،  35شده که از 
شود. بنابراین توجه به مسائل زیست محیطی در های ممنوعه و ممنوعه بحرانی افزوده مییت آزاد باشند که ساالنه بر تعداد محدودهوضع

رود و از نقطه نظر امنیت در این حوضه که از اهداف اصلی بانکداری اجتماعی است، بسیار مهم و ضروری است. مدیریت پایدار حوضه زاینده
 های گوناگون مورد تاکید قرار گرفت. مدخالن کلیدی به شیوهمصاحبه به ذیاین موضوع در 

های انتقال آب، توجه کمی به مسائل زیست محیطی رود و تامین آب در زمان خشکی رودخانه و طرحاگر چه در بازتخصیص زاینده
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و فعالین حوزه آب و محیط زیست بوده است.  های زیست محیطی همواره مورد توجه متخصصین)در مقام اجرایی( شده است لیکن دغدغه
 رود تبعاتی مانند پیشرویشدن زایندهخشک»کند که در این خصوص یکی از خبرگان حوزه محیط زیست با ارائه آمار و ارقام عنوان می

دهد و ت تأثیر قرار میکیلومتری را تح 1000کویر از سمت شرق اصفهان را خواهد داشت، و ریزگردهای تاالب گاوخونی حداقل تا شعاع 
یکی از فعالین حوزه محیط زیست استان چهارمحال و «. دهدبهای اصفهان را تحت تأثیر قرار میفرونشست زمین هم آثار باستانی گران

ق نقاط با عم یو در برخ نیمتردر دل زم 300 یبا عمق حداقل یبهشت آباد، تونل یلومتریک 65تونل »بختیاری در مصاحبه معتقد است 
شهرکرد،  ار،یاردل، ک یهاکند )شهرستانیم لیتبد ریتونل پنج شهرستان استان ما را زهکش و به کو نیاست. ا یمتر 1000از  شیب

«. دهش یحفر تونل منتف آباد با لوله باشد )البته در صورت بودن آب( وبهشت آبآب مصوب نموده که انتقال  یعال یفارسان(. شورا بروجن و
ای یکی از مواردی هست که مورد های انتقال آب بین حوضههای زیست محیطی ناشی از اجرای طرحبه مسائل و چالش بنابراین توجه
مزمان ها به طور ههای مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی برای این طرحشوندگان بوده است. لذا بایستی شاخصتوجه مصاحبه

 چه بیشتر و بغرنج شدن مسائل منجر نشود.مورد توجه واقع شود تا به ناپایداری هر 
های مشخصی در هر موضوع در بخش هنجارهای زیست محیطی به منظور مدیریت مسائل زیست محیطی، الزم است شاخص
 ایانهگمعیارهای شش( 2014زیرزمینی کالیفرنیا ) مدیریت پایدار آب قواعد شرطی مورد توجه قرار گیرد. در مورد آبهای زیرزمینی در قانون

 برنامه وینتد و طراحی به نسبت تا اند گشته موظف آبریز هایحوضه تمامی. است گردیده معرفی زیرزمینی پایدار از آب برداریبهره برای
. در (Derakhshan and Davari, 2018بپردازند ) گانهشش معیارهای بر منطبق زیرزمینی آب پایداری به یابیدست هدف با آب مدیریتی

میلیون مترمکعب منطبق با مصوبات چهارمین جلسه  176رود به میزان ظر گرفتن میزان حداقل حقابه زیست محیطی رودخانه زایندهن
 های زیست محیطی در نظر گرفته شود.تواند به عنوان یکی از شاخصرود نیز میشورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده

های مهمی است که در متن سایر هنجارها نیز مورد توجه واقع شده است. توجه به هنجارهای اجتماعی در قواعد شرطی از هنجار
ن از گزیری و توجه به پذیرش قوانیکنندگان غیر مجاز، قانوناشتغال جایگزین برای کشاورزان، افزایش بار روانی اجتماعی برای برداشت

کشاورزان با دولت، از موضوعات اجتماعی است که بایستی مورد توجه نفعان افزایش اقتدار دولت، و تقویت همکاری و اعتماد بین سوی ذی
 قرار گیرد. 

در دهه اخیر و با خشک شدن رودخانه بسیاری از کشاورزان شرق اصفهان شغل خود را از دست دادند و سوال اصلی اینجاست که 
ب طلب آها به خصوص صنایع کمورزان در سایر بخشتوان در نظر گرفت. توجه به اشتغال کشاچه شغل جایگزینی برای این کشاورزان می

ه پذیر نیست. به طور مثال در بازدید از منطقو صرفا تمرکز بر روی مسائل اقتصادی بدون توجه به مسائل اجتماعی مترتب بر آن امکان
ر ینکه درآمد شغل کشاورزی کمتتوانم ولو انمی»شرق اصفهان،کشاورز در خصوص پیشنهاد دادن شغل دیگری با درآمد باالتر پاسخ داد 

 «.باشد.
رغم اینکه به نوعی هنجار حقوقی تلقی مدخالن نیز علیگریزی و ضرورت توجه به پذیرش قانون از سوی همه ذیمسئله قانون

دارای  با آبهای اجتماعی مرتبط شوندگان که در زمینه فعالیتشود، ریشه در هنجارهای اجتماعی دارد. در این خصوص یکی از مصاحبهمی
گ ما گریزی در فرهنگریزی کرده است و این قانونمی توان گفت جامعه ما طی یک پروسه عادت به قانون»سابقه هست معتقد است که 

گریزی به عنوان یک عمل نابهنجار اجتماعی تلقی شده و مورد نکوهش واقع شود. بنابراین الزم است قانون«. به زرنگی تعبیر شده است
تواند از بار اجتماعی ناشی از اجرای دقیق قوانین نفعان خود به خود به اقتدار دولت خواهد انجامید و مییرش قانون از سوی ذیموضوع پذ

-که بایستی در تدوین قوانین و ساختارها، توجه الزم به افزایش ریسک تخلف داشت. در این خصوص یکی از مصاحبهبکاهد. ضمن این

های موجود ظرفیت اجرا را رآیا ساختار الزم برای اجرا توانمند است؟ هر تمهیدی که اتخاذ شود، ساختا» شوندگان متخصص معتقد است
دهد، باید اقداماتی صورت گیرد که ریسک تخلف ندارد. مثال دیگر در ارتباط با سازوکارهای بازدارنده از تخلف است. وقتی تخلف رخ می

 1385های غیرمجازی که قبل از سال کند ولی در مجلس به چاهست؟ کسی چاه غیرمجاز حفر میطور ابرای متخلفین افزایش یابد. آیا این
 «دهدشود. این فرآیند بروز تخلف را افزایش میدهد و کسی که چاه غیرمجاز حفر نکرده متضرر میاند، مجوز میحفر شده

ها در قواعد شرطی مورد توجه واقع شده است. تصویب اهمیت هنجارهای حقوقی به دلیل ایجاد بستر رسمی الزم برای سایر هنجار
قانون تعیین تکلیف  ،(1361(، قانون توزیع عادالنه آب )1347قوانین مختلف طی پنج دهه اخیر از جمله قانون مدنی، قانون ملی شدن آب )

ز گیری ای در حکمرانی و مدیریت آب و بهرهها اهمیت هنجارها و قواعد حقوقها و دستورالعملنامههای کشاورزی و سایر قوانین، آیینچاه
دهد. بی تردید بانکداری اجتماعی آب به عنوان نهادی رسمی نیازمند هنجارهای حقوقی ها را نشان میاین ابزار در جهت مدیریت چالش
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 در جهت رسیدن به اهداف بانکداری از جمله عدالت و  امنیت است. 
توان یکی از زیر بناهای دولتی شدن مدیریت آب و تغییر ساختار الکیت عمومی را میتبدبل مالکیت آب از مالکیت خصوصی به م

کنترلی دانست. موضوعی که موجب شد برخی کشاورزان، آب را به عنوان یک کاالی -حکمرانی مشارکتی به ساختار حکمرانی دستوری
مثبت تلقی نمایند. به عالوه اینکه کشاورزان احساس تعلقی دولتی و عمومی دانسته و برداشت غیرمجاز را به مفهوم برداشت حقوق خود و 

ی های اضافی بر روها، هزینههای تعمیر و نگهداری این شبکههای آبیاری و زهکشی نداشته و در نتیجه هزینههای شبکهبه زیرساخت
 د. شورآمد حاصل از فروش آب کمتر میهای آبیاری و زهکشی از دها در برخی از شبکهکه این هزینهدوش دولت گذاشته است به طوری

های شبران( چالبرداران قدیمی )حقابهبه دنبال عمومی شدن مالکیت آب و بازتخصیص آب به مصارف دیگر و تضییع حقوق بهره
نه در طومار برداران از آب رودخابردارن و سهم مشخص هر کدام از بهرهها به دلیل شفافیت در حقوق بهرهمتعددی ایجاد شد. این چالش

یت پایداری را داران، امنرود وجود نداشت و تسهیم دقیق آب بین حقابهبرداری سنتی میراب زایندهبهره شیخ بهایی تا قبل از فروپاشی نظام
رسیدن  یبرااری رود ایجاد کرده بود. بنابراین با توجه به اهداف بانکداری اجتماعی آب، وجود قواعدی در ساختار بانکددر حوضه آبریز زاینده

سبز و همچنین در بخش  و فضایبا ورود کنشگران جدید در بخش شرب، صنعت  رسد. در طی چند دههبه این اهداف ضروری به نظر می
تسهیم  نامه مشخصرود و تعهدات دولت در این زمینه، نیاز به تدوین یک نظامبران و حق اشتراکی( در نظام حقوقی زایندهکشاورزی )سهابه

ه شوندگان که دارای تخصص در زمینرسد. در این زمینه یکی از مصاحبهنفعان و با توافق همه کنشگران ضروری به نظر میبین ذی آب
ین حق رود تضادی است که بهای گذشته مسئله مهم در ارتباط با زایندهی بازتخصیصبا توجه به تجربه»حسابداری آب است معتقد است 

های تاریخی و مصارف شرب حق بیشتری بر منابع برداری احتماال حقابهدار وجود دارد. در مورد حق بهرهیاز اولویتبرداری از آب و نبهره
ازمند رود نیهای مصرف کننده جدید مانند شرب خارج از حوضه و صنعت هم به آب زایندهآب دارند و باید به آنها توجه شود. از طرفی بخش

رود دارای اولویت است و با چه برداری از زایندهنفعان برای بهرهباید به چند سؤال پاسخ داد: کدامیک از ذی جااند. در اینو وابسته شده
نفعان در ازای دریافت چه ارزشی حاضر به واگذاری حق دسترسی به آب به تواند آب را در اختیار داشته باشد؟ بخشی از ذیشرایطی می

جایی آب و واگذاری حق دسترسی به آب به صورت دستوری از سوی دولت و بدون ه گذشته که جابهنفعان هستند؟ بر خالف تجربدیگر ذی
داران گذشته صورت گرفته است، اکنون برای پاسخ به سواالت فوق باید به دنبال ایجاد توافق و اجماع ایجاد ارزش جایگزین برای حقابه

...اگر »های انتقال آب معتقد است صین در خصوص ارزش جایگزین برای طرحیکی متخص «.نفعان و گفتگو از موضع برابر بود.بین ذی
طور شفاف و مشخص بیان کند که در قبال آن آب چه بهایی حاضر است که پرداخت خواهد از جایی دیگر، آب بگیرد باید بهاصفهان می

. «ه در خود اصفهان است، در قبالش به آن مناطق خدمت کردها کتوان با استفاده از خیلی از تواناییکند؛ منظور پرداخت پول نیست اما می
 رود یکی از موضوعاتی است که بایستی در بانکداری اجتماعی آب مورد توجه قرار گیرد. مدخالن حوضه آبریز زایندهلذا توافق بین همه ذی

منابع آب است.  ضرران( در مدیریتنفعان و ذیمدخالن )ذیرویکرد اصلی در بانکداری اجتماعی آب، موضوع مشارکت همه ذی
های اخیر علی رغم تاکید بر مشارکت بنابراین این رویکرد بایستی در ساختار بانک آب مورد نظر باشد. این موضوعی است که در دهه

 محلی( ونفعان )جامعه دهد که هر چند بر نقش کلیدی ذیهای دولت نشان میاجتماعی، مغفول مانده است. تجزیه و تحلیل سیاست
واگذاری وظایف و اختیارات دولتی تاکید زیادی شده است لیکن واگذاری هر کدام از این وظایف نیازمند شرایط خاصی است که ساختار 

 «چه وظایفی، توسط چه کسی، بر چه اساسی و با چه اولویتی بایستی واگذار شود؟»ها برای پاسخ به این سوال که مشخصی در این سیاست
ت، های پیمانکاری اسهای آبیاری و زهکشی که هم اکنون بر عهده شرکتشود. به طور مثال یکی از وظایف اصلی در شبکهمشاهده نمی

حلی برداری سنتی بر عهده جامعه مهای آبیاری است که این وظیفه پیش از برچیده شدن نظام بهرهتوزیع آب و تعمیر و نگهداری از شبکه
رود( بوده است ولی واگذاری این وظایف در شرایط حاضر نیازمند ثبت شرکت و داشتن رتبه در زمینه آب نده)به طور مثال میراب قدیم زای

از  برداری و نگهداریو رعایت شرایط مندرج در ابالغیه معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو در تشخیص صالحیت پیمانکاران در امر بهره
برداری این شرایط ندارند و البته اگر هم های بهرهاست که عمال تشکل 01/10/1386ورخ م 700/76664های آبیاری و زهکشی )شبکه

های اخیر به منظور واگذاری مدیریت طرح ساماندهی شوند. در سالبتوانند عمال به یک شرکت پیمانکار با اهداف اقتصادی تبدیل می
تقیم که امکان عقد قرارداد مسفقدان بستر قانونی الزم ایجاد شده به طوریهای زیادی به دلیل رود به صنف کشاورزان چالشرودخانه زاینده

با صنف کشاورزان وجود نداشت و صنف کشاورزان از طریق عقد قرارداد با اتحادیه تعاون روستایی استان اصفهان مسئولیت این کار را بر 
صنف کشاورزی که براساس مصوبات رگروه احیای زاینده رود با تشکیل کا 1399(. در سال Ghorbanian et al., 2020عهده گرفته است )

یل به دلشورای عالی آب، شورای تامین و کارگروه سازگاری با کم آبی مسئول نظارت بر توزیع آب، ساماندهی و حفاظت رودخانه بود، 



  شی(پژوه -)علمی  1401 ، مهر7، شماره 53، دوره تحقیقات آب و خاک ایران 1690

ای اجتماعی هزان استان اصفهان و تنشهای حقوقی عقد قرارداد مذکور، کنار گذاشته شد که موجب انتقاد شدید نماینده صنف کشاورچالش
 هایهای حقوقی به وجود آمده در این زمینه، این قرارداد با تاخیر و پس از بروز تنش(. با توجه به چالشGhorbanian et al., 2020شد )

ای هداد و پر کردن چاههای گشت و بازرسی از قبیل انساجتماعی امضا شد. این مسئله در خصوص واگذاری خدمات موضوع قرارداد گروه
غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت و ... که در حال حاضر بر عهده مهندسین مشاور دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه کشور است، 

تن موانع اشها و قوانین نیز روند مشارکت جامعه محلی را با بردگذاران آب بایستی همزمان در سایر بخشنامهنیز صادق است. لذا سیاست
 قانونی تسهیل نمایند. 

 (Regulative rulesقواعد تنظیمی )

 ی، معنوینید ییایمربوط به پو نیقوان نیا گریعبارت د بهد. ناشاره دار کند حرکت آن در دیباکه عمل  یجهت ای یتیه جنبه هداب نیقوان نیا
 یهارشحرفه و در نگ نیا ینید و در اخالق و جهان بنگذاریم ریآن تأث ریو بر مس یبانیپشت ت،یهدا نیکه از ا هستند یشناسیهستو 

 نیا گریعبارت د بهداشته باشند.  زهید افراد در انجام امور انگنشویو باعث م ابندییپزشک تجسم م خودخواهانه ریمانند تعهد غ یاساس
. (Jochemsen, 2006)شوندیم معطوف ،ستدشوار الزم ا طیدر شرا «عمل ستهیشا یاجرا» یبرا که یترقیعم یهابه ارزش نیقوان
 Van)کنندیم ییو شر راهنما ریرا در مورد خ یوجود یهانهیهستند و گز یدرون یرهایخ یبعد وجود کیاز  یکننده حاک میتنظ نیقوان

Burken and De Vries, 2012) . 
زی بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که چه چیبا توجه به تعریف قواعد تنظیمی، موضوعی که در ابتدا در بانکداری اجتماعی آب 

تر جهت اصلی بانکداری آب به چه سمت و سویی ارزش است و نگرش اصلی بانک آب به موضوع آب از چه بعدی است. به عبارت دقیق
 است و غایت اصلی بانکداری اجتماعی آب چیست.

 

 داری اجتماعی آب زاینده رودبانک (Regulative rules)ای از قواعد تنظیمی : خالصه5جدول

 قواعد ردیف

 آب کاالی اجتماعی و حق الناس است و نه کاالی دولتی 1
 آب برای ارتقا عدالت است. 2

3 

شود که شامل موارد ذیل گرا تعریف میهای دیگر، زیر مجموعه اخالق فضیلتبا در نظر گرفتن عدالت به عنوان هدف، ارزش
 است:

 ه مقابله یا غلبه بر با آن،سازگاری با طبیعت و ن-
 آب برای امنیت است و نه دلیل نا امنی و مناقشه-

 قناعت در برداشت و همزیستی به جای رقابت در برداشت و مناقشه-
 خیر و برکت جایگزین سود )فایده(-

 های اقتصاد صرفا جایگزین آب است.آب اصالتا کاالی اقتصادیی نیست و ارزش 4
 زیست محیطی است.-اقتصادی-عالیت اقتصادی نیست بلکه فعالیتی اجتماعیکشاورزی صرفا یک ف 5

 

Miremadi (2017) اهلل،تیعنا گانههس لیتحل یهاهیال یبا بررس لزیگ فرانک با اهللتیعنا یانتقاد یپژوهش ندهینگرش آ قیتلف در 
مدرن آب )سد و پمپ آب( را به عنوان نماد  تیریمد و)قنات(  آب یسنت تیریمد یفرهنگ افق دو هر در «یاله نعمت یمعنا به آب»

نبع به پاسداشت م نیاستفاده مقتصدانه از ا»نماد، از  نیا ریتفس رییتغ کنینکرده است. ل ریینمود که در طول زمان تغ یآب معرف یفرهنگ
 یآب سائلم یاصل شهیر را «یشاورزک ییخودکفا و یزراع یهانیمساحت زم شیافزا یاز منابع آب، به معن شتریاستفاده ب»به « حرمت آن

ها، رویکرد اصلی استفاده از آب رویکرد اقتصادی است و بایستی از هر قطره . به عبارت دیگر در دوران جدید از نگاه هیدروکراتنمود عنوان
( که در آن دستیابی Ghorbanian et al., 2019آب حداکثر استفاده را نمود. با توجه به تعریف ارائه شده برای بانکداری اجتماعی آب )

توان ارزش اصلی در بانکداری اجتماعی امنیت )به عنوان یکی از مشتقات عدالت( هدف اصلی بانک ذکر شده است، امنیت و عدالت را می
کر لیبرالیستی فآب در نظر گرفت. بنابراین در بانکداری اجتماعی آب تعبیر استفاده از آب به عنوان یک موهبت الهی از سودگرایی مبتنی بر ت

یابد. به عبارت دیگر در بانکداری اجتماعی آب، اصالت اصلی ( تغییر میShahriari, 2002گرا )به عدالت محوری مبتنی بر اخالق فضیلت
ز ا که چه چیزی باید ارزش باشد یکی از نمایندگان کشاورزان با انتقادبا اخالق، عدالت و امنیت و نه صرفا اقتصاد است. در خصوص این

آیا صحراهایی که کشت شده برای ما بیشتر ارزش »گوید: گذاری نادرست در حکمرانی کنونی کشور، به کنایه میوضعیت موجود و ارزش
ا زشود، مهمتر هستند. رودخانه ما کجا رفت. تاالب گاوخونی چرا برای ما عنصر سرطانآمیزی میهایی که در خیابان رنگداره یا جدول
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 «. آوردمی
ای صورت گیرد که آب از بخش کشاورزی با اه صرفا اقتصادی به آب موجب شده تا در چند دهه اخیر، بازتخصیص آب به گونهنگ

آبی نیز بیشترین سهم کاهش آب در بخش های کمبازدهی اقتصادی کمتر به بخش صنعت با بازدهی اقتصادی منتقل شود. در سال
(. اما بایستی به این Talebi, 2019رسد )دست حوضه )شرق اصفهان( عمال هیچ ابی نمیکه به مناطق پایینکشاورزی باشد به طوری

موضوع توجه داشت که کشاورزی صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه امروزه در حوضه زاینده رود، یک فعالیتی اجتماعی و به خصوص 
رود و حجم آب پشت سد افزایش یافت، سطح زیادی انه زایندهها آورد رودخکه به واسطه بارش 97-98زیست محیطی است. در سال آبی 

مروز ا»از اراضی کشاورزی، کشت شد. در این خصوص نماینده کشاورزان با اشاره به کشت انجام شده در سال آبی مذکور معتقد است 
تر مینی و پیاز را مردم اصفهان ارزانجامعه کشاورز و غرب اصفهان باعث شد مردم اصفهان صیفی جات ارزان بخورند. امسال گوجه ، سیب ز

ب زا در تاالتر بود. امسال گرد و غبار و عناصر سرطانخوردند)غذا برای همه ثروتمند و فقیر بود(. امروز چاپر)ذرت علوفه ای خرد شده( ارزان
حضور  اندازهای زیبا بیشتر دیدند. امسالها بیشتر نان خوردند. امسال مردم چشمنبود. امسال دعوا کمتر شد. ازدواج بیشتر شد. امسال کاسب

 «.مردم کنار دودخانه بیشتر شد. امسال توریست بیشتر شد.
مشارکت به عنوان محور و بستر بانکداری اجتماعی آب برای ارتقا عدالت، نیاز به نگرش سازنده در اهداف بانکداری دارد. رویکردی 

 قرار گرفت یکیدرولیه تیمأمور و عقد قراردادهای متعدد با امریکا، در چارچوب ترومن به کشور 4که در چند دهه اخیر با ورود اصل 
(Harandi et al., 2015 .)Moll et al. (2009) «نکهیبر ا یمبن دیشد یاعتقاد: »دنکنیم فیشرح تعر نیرا به ا «یکیدرولیه تیمامور 

 یانسان آب را به مصارف شتریبسازد تا بتواند هرچه ب یکیدرولیه یاهرساختیز دیهدر رفته و دولت با رود،یم انوسیهر قطره آب که به اق
« توسعه»با  «ابانیب ریتسخ»و  عتیدر کنترل طب یمدرن، سع ینیبجهان کیاست که براساس  یدروکراسیه ،تیمأمور نیبرساند. حاملِ ا

به  ازین جهینت در و شودبه آب برداشته  یترسدس تیمحدودشد تا  موجبنوع توسعه  نیا. «و توسعه دارد شرفتیبه منظور پ یمنابع آب
آشنا  «تیمحدود»به نام  یزیرا با چ انسانمدرن به ندرت  یفکر یهامدل». به واقع ابدی تنزل ینییپا سطح به بردارانمشارکت در بهره

 یسرخوردگ و رقابت حسادت، یوس به را انسان یابیبنگرد. کم «1یابیکم» یچهیدر از را جهان که کنندیم بشیترغ عوض در و کنندیم
را به  جوامع ،یفروتن وضعف  رشیپذ نی( و اFeiz, 2019) «کندیم دعوت یفروتن و رشیپذ به را او تیمحدود که یحال در دهدیم هول

سخیر ت یابی به مشارکت، باید تفکر مدیران و حکمرانان آب کشور از غلبه بر طبیعت وبنابراین برای دست .دهدیسمت مشارکت سوق م
 های موجود در حوضه باشد. ریزی بر اساس محدودیتهای موجود و برنامهبیابان به رویکرد سازگاری با طبیعت و پذیرش محدودیت

 گیری نتیجه
ترین حوضه آبریز کشور از نظر مخاطره آمیز بودن امنیت آبی و به دنبال آب امنیت سیاسی، توان پرچالشرود را میحوضه آبریز زاینده

اجتماعی و اقتصادی متاثر از بحران آب دانست. افزایش شکاف بین منابع و مصارف آب در نتیجه شکست ساختار حکمرانی در این حوضه 
گذاری مدیریت مشارکتی آب در کشور ما را به سمت تدوین به دلیل عدم توجه به ذات مشارکت در عمل مدیریت آب  و شکست سیاست

دهد. هدف این پژوهش، ارایه ساختار و اهداف مشارکت اجتماعی در چارچوب بانکداری اجتماعی آب سوق مییک سازوکار مناسب مبتنی بر 
یابی رود به منظور اصالح ساختار حکمرانی آب در این حوضه آبریز پرتنش است. به منظور دستبانکداری اجتماعی آب حوضه آبریز زاینده

و کلیه  های نیمه ساختار یافته، مقاالت علمیاز روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل مصاحبهبه یک ساختار و اهداف بانکداری اجتماعی آب 
 منابع اطالعاتی با استفاده از ابزار مدل عمل هنجاری استفاده شد. عالوه بر رعایت اصول اعتبار و پایایی، با استفاده از مجموعه منابع

های فردی و گروهی و بازدید میدانی و مصاحبه مستقیم با کشاورزان، قالب مصاحبه مختلف، مصاحبه در بازه زمانی طوالنی )دو سال( و در
های ود در دههرگردانان کلیدی حوضه زایندهشوندگان عمدتا کنشگران و بازیبر اعتماد و پایایی هر چه بیشتر تحقیق افزوده است. مصاحبه

ود رهد که تغییر نگرش اصلی حکمرانی آب کشور از جمله حوضه آبریز زایندهدبندی نتایج نشان میهای مختلف بودند. جمعاخیر و از بخش
سبقت  رود، موجببرداری سنتی زایندهیک ضرورت اساسی است. رویکرد اقتصادی و رسیدن به حداکثر سود بعد از فروپاشی نظام بهره

بع و مصارف شد. با توجه به تعریف ارائه شده برای بانکداری ها و شکاف بین مناگرفتن در برداشت آب از رودخانه و اضافه برداشت آب از چاه
یابی امنیت )به عنوان یکی از مشتقات عدالت( هدف اصلی بانک ذکر شده ( که در آن دستGhorbanian et la., 2019اجتماعی آب )

ر بانکداری اجتماعی آب ضروری است توان امنیت و عدالت را ارزش اصلی در بانکداری اجتماعی آب در نظر گرفت. بنابراین داست، می
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را تغییر گتعبیر استفاده از آب به عنوان یک موهبت الهی از سودگرایی مبتنی بر تفکر لیرالیستی به عدالت محوری مبتنی بر اخالق فضیلت
نجاری . بر اساس مدل عمل هیابد. به عبارت دیگر در بانکداری اجتماعی آب، اصالت اصلی با اخالق، عدالت و امنیت و نه صرفا اقتصاد است

ی با زا که ارتباط نزدیکسو با این اهداف باشد. قواعد صالحیتبه منظور رسیدن به این اهداف بایستی ساختار بانکداری اجتماعی آب هم
رفت. مد نظر قرار گ رودشود، در بانکداری اجتماعی آب زایندهقواعد تنظیمی داشته و در واقع مرز بین ساختار و اهداف )جهت( عمل تلقی می

توجه به ذات مشارکت اجتماعی آب، جلوگیری از تسلط افراد توانمند )دولت و صنایع( بر افراد ضعیف )کشاورزان(، توزیع عادالنه آب با 
اینده مگیری تا اجرا و تعیین معیارهای پایداری و امنیت و توجه به شایستگی ننفعان از تصمیمنغعان، شفافیت، مشارکت ذیمشارکت ذی

ای بانکداری آب که جزء غیر قابل تغییر عمل محسوب مدخالن اعم از بخش دولتی و غیردولتی از جمله این قواعد هستند. قواعد پایهذی
ای در بانکداری اجتماعی آب، شناخت مسئله اصلی و توافق بر آن، باز تسهیم آب به جای های بین رشتهشود عبارتند از مهارتمی

 مدخالن. گری و حل اختالف بین ذیافزایش بازدارندگی در مقابل تخلفات و میانجی بازتخصیص آب،
 جهت داشته باشد. این قوانین شامل جزئیات اجرایی بانکداریقواعد شرطی وابسته به شرایط بوده لیکن بایستی با سایر قواعد هم
گیرد. در این تصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی را در بر میاجتماعی آب و کتاب راهنمای بانکداری اجتماعی آب بوده و هنجارهای اق

پژوهش تالش شد تا در تدوین این قواعد بر اساس نظر خبرگان، هم جهت بودن همه قواعد در ساختار و ساختار با عمل در نظر گرفته 
و رفع شکاف و بی اعتمادی موجود به مدخالن، ترمیم و بهبود روابط شود. بی تردید برای شروع و تشکیل هر نهاد متشکل از همه ذی

 عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر بایستی مورد توجه قرار گیرد.
 

 "گونه تعارض منافع بین نویسندگان وجود نداردهیچ"
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