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 چکیده
 فتارگر« کنترل و دستور»تسلسل  درهمواره  رانیمسائل آب ا حل تیریمد

سته نتوان متفاوت یبا عملکردها کردیرو نیا است مشخصآنچه . ستا بوده
نشانه  .کند جادیکشور ا یآب هایپیکره در رااجتماعی و اکولوژیکی  یداریپا
بر  یاقتصاد -یاجتماع -یاسیس یتضادها دیتشد و وقوع هایداریناپا نیا

 ربفائق آمدن  وگذر  یبرا یجهان یهاتالش یراستا در. استسر منابع آب 
 یهادهاحضور ن هب یاعتباربخشی(، کنترل -یدستور)آمرانه  یحکمران مسائل
ای همختلف یکی از چالش یحکمران سطوحدر  هایریگمیدر تصم یاجتماع

 حرکت از شیوه ییمقاله ضمن پرسش از چرا نیا. گردداساسی محسوب می
 یبا استفاده از تئور یچند سطح یبه شیوه حکمران یدستور یحکمران

 در جهترا ابزار  نیا ساختار و نییتب را آب تیریمد یاجتماع عمل، «عمل»
یی از هامثالسپس با ذکر . کندیل ماستدال ی پایدارآب تیبه امن دنیرس

به  را« آب یاجتماع یبانکدار» ،مشارکت موفق و ناموفق در مدیریت آب
به تبیین مفهوم بانکداری  فوق مطرح و یابزار در اعتباربخش کیعنوان 

 .پردازدیماجتماعی آب 
 

مشارکت ، آمرانه ی، حکمرانآب یاجتماع یبانکدار :یدیكلمات كل

  های حکمرانی.رژیم ،اجتماعی
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Abstract 
Iran's water management has been involved in the "command 
and control" chain. What is clear is that this approach has failed 

to produce social and ecological reliability in the country's 

water bodies with different functions. The sign of these 

instabilities is the occurrence and intensification of socio-
economic conflicts over water usage and access. In line with 

global efforts to overcome and overcome imperative imperial 

governance issues, validating the presence of social 

institutions in decision-making at governance levels is a 
serious challenge. This paper, while questioning the 

implications of the nature of the rule of command for 

multilevel governance, using the theory of "practice", will 

explain the social management of water-management-practice 
and articulates this tool in pursuit of sustainable water security. 

Then, with an example of successful and gives credit to Water 

Banking as a social practice as well. It is considered as a tool 

to show the meaning of social water banking and water 
management as a social practice at the same time 
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 مقدمه  -0

در  ضعف که است داده نشان جهان سطح در گسترده هاییبررس
 را یستیز طیمح و یانسان هیپا یازهاین نیتأم آب، یحکمران سیستم
 یسرخوردگ با را یریگمیتصم ندیفرا در 1مدخالنذی مشارکت و مختل
 به هیاول یوابستگ به مربوط مسائل )آبی(، از یاریبسکرده است.  مواجه
ت در که مشارک یحکمران هایرژیم شکست به بلکه ستین آب منابع

داری ناپای. دارد یبستگجاری است،  آنها فقط در پوسته و نه در هسته
)از این  یحکمرانهای مختلف رژیم شکستحاصلِ  2های آبیدر پیکره

 اگونیهای گونبه شیوه دنیا، در این مقاله شکست حکمرانی(به بعد در 
مشترک است فقدان  هاشکستدر همه این  آنچه .تجربه شده است

 مدل مشارکت اجتماعی است. 
 

 صوصخبهی آب گذارقانوندر ایران، با وقوع تغییرات چشمگیر در روند 
ع و قانون توزی 1347با تصویب قانون موسوم به ملی شدن آب مصوب 

، مدیریت آب در کشور، استفاده )اجازه 1361عادالنه آب مصوب 
آن  تبعبهرا دولتی کرد ولی نتوانست مالکیت آب و  آببرداری( از بهره

کامل از بدنه جامعه و نهادهای محلی جدا کند.  طوربهمدیریت آب را 
های لطمه وارد کرد، سازگاری ساختار هاهیرواین تغییر ساختار به تنظیم 

اردایم قبلی )قواعد محلی نظام سنتی مدیریت آب( را با طبیعت پ
نگری بروکراتیک در نظام متمرکز پیرامونی خود بر هم زد و  بخشی

ی قضایی و انتظامی، هاهیرودولتی را حاکم نمود. در همین راستا 
ی دیسفشیری حاکم بر حل و فصل مناقشات و جایگزین نظام رویه
ی سازگاری با جا بهرفی رویکرد مقابله (. از طIWPRI, 2015شد )

ازار تدابیر اقتصادی و نقش ب عمالًمسائلی که همواره در تغییر هستند، 
های اجتماعی را به و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش

 عمالًدهه   پنج(. اکنون بعد از IWPRI, 2015سطحی نازل تنزل داد )
 وانــتکمی آب متولی اصلی ولی ریگمیتصمدولت در تمام مراتب 

وامل اقلیمی و خشکسالی ــرخی پژوهشگران عــاست. از نگاه ب
(Madani, 2014; Morid, 2018 رشد سریع و فزاینده جمعیت و ،)

نایع گرایی و رشد نامتوازن صگسترش شهرنشینی و به دنبال آن مصرف
 و وجه به آمایش سرزمین و توان اکولوژیکیــو کشاورزی بدون ت

 ;Madani, 2014; Hedayati et al., 2015ی مناطق )ــآب

Shahnooshi et al., 2016 مسایل اقتصادی و تحمیل بار اشتغال ،)
 ;Madani, 2014بر بخش آب کشور همراه با کشاورزی ناکارآمد )

Madani et al., 2016 و همچنین وجود نظام سلسله مراتبی و )
، منسجم و (Benhangi et al., 2018)دستوری از باال به پایین 

به  ،(Morid, 2018)ی فرابخشی هایزیربرنامهنبودن  اثربخش
برای اصالحات جامع یا منسجم سیاستی و  هاتالشسرانجام نرسیدن 

نبودن  مؤثر، (Benhangi et al., 2018; Harandi, 2019)قانونی 

و غلبه  هاآبخوانی جدید بخش آب برای تعادل بخشی هایگذارهدف
 ;Mirnezami and Bagheri, 2017ی ناکارآمد گذشته )هااستیس

Harandi, 2019های اثرگذاری در یا ناکافی بودن ظرفیت (، کم اثر
 ;Morid, 2018سطح شورای عالی آب، حوضه آبریز و سطح محلی )

Harandi, 2019a&b; Noory Esfandyari, 2019 عواملی )
 ی شده است وفعل یبحران طیشراو تشدید  جادیاهستند که موجب 

ین ا .سازدیمبازنگری در اصالح ساختارحکمرانی آب کشور را ضروری 
ی ازسآمادهی حکمرانی نیازمند هایریگجهتدر حالی است که تغییر 

جامعه و حمایت و پشتوانه اجتماعی است و ساختار حمکرانی غیر 
ات مانع بر سر راه این تغییر نیتریاصلکنترلی( -اجتماعی )دستوری

 است.
 

Mirnezami and Bagheri (2017)  در ارزیابی سیستم حکمرانی
ه ی نظریریکارگبهفاظت از منابع آب زیرزمینی با آب در فرایند ح
حکمرانی آب  ]رژیم[( چارچوبی برای ارزیابی CIT) 3تعامالت بسترمند

و علل و عوامل ساختاری شکست حفاظت از منابع آب را مورد  ارائه
حکمرانی  مؤلفهبحث قرار دادند. در این چارچوب به ارزیابی پنج 

ها، نگرش به مسائل و اهداف شبکه، کنشگران و هااسیو مق طوح)س
 ( از دو منظر گستره ویو انسان یو ابزار و منابع مال هایاستراتژ ،ییغا

انی که ساختار حکمر دادارزیابی نشان  نیانسجام پرداخته شد. نتایج ا
آب شکل گرفته از هر دو منظر گستره و انسجام به شدت ضعیف است 

ر اصالح ساختار حکمرانی آب توان بدون تمرکز بو بر این اساس نمی
 به بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور داشت. یامید

 
Harandi (2016) کی عنوان به یآب یهاستمیدروسیه یررسدر ب 

 نیب تضاد ،یحکمران ستمیس در یتیریمد شکاف، 4یچندعمل دهیپد
 قلمرو در موجود ابهامات و هایدگیچیپ ،مدخالنذی منافع و هاارزش

 اختارس ورود حوضه آبریز زاینده در موجود یاسیس و یاجتماع -یعیطب
 ار حوضهاین  در موجود یذات محرک اختالفات و یکیتکن -یاجتماع

 . نمود یمعرف رودندهیزا یحکمران ساختار شکست علل از
 

Morid (2018)  ،ی هاتیحمابا بررسی اقدامات عملیاتی، تحقیقاتی
کشور در مدیریت خشکسالی  سالهپنجی هابرنامهمالی و رویکردهای 

ه ک کندیمی آبی عنوان هابحرانو همچنین ظرفیت آن در مواجهه با 
آب کشور  یحاضر حکمران ]رژیم[ شرایط که است مشهودکامالً »
ر آن حادت طیو شرای کشور خشکسال یهاچالش یپاسخگو تواندینم

 وباشد  میاقل رییتغ دهیمصرف، کاهش منابع و پد شیافزا ریتحت تأث
کامالً  یمل تیکشور و امن داریتوسعه پا یمجموعه برا نیارتقاء ا

 یمتهم اصل یحکمران یهاستمیآنچه در شکست سلذا «. ضرورت دارد
به مشارکت است.  یاعتباربخش 2سازوکارهایاست نبود مشارکت و 
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Harandi (2019a)  در بررسی مصوبه تشکیل کارگروه سازگاری با
همه حضور  را سازگاری مصوبه در بیغا عنصر نیتریصلا آبی،کم
 یمعرفروش جلب همکاری و مشارکت  نییو تب مشارکت ،مدخالنذی

 یشکست نهادها، تنیدگی مسائل آب درهمهمچنین کند. یم
قوانین،  نویسیمبهمداف تعریف شده، اهنیل به در مدخل ذی

اه به نگعدم ی(، گذارقانون بیش)به تعبیر وی  هیرویب یگذارقانون
را به عنوان  یتکرار یحلهاراهنامشخص و منابع مالی ، گذشته
 های حکمرانی و بطور نمونه مصوبه سازگاری معرفی کرده است. گلوگاه

 

Noory Esfandyari (2019)  در ارایه چارچوب مفهومی و تحلیلی به
منظور اصالح ساختار حکمرانی آب، ضمن بررسی تعاریف مختلف 

ارچوب کند. در چرا کانون اصلی این تعاریف معرفی می حکمرانی، اقتدار
معرفی شده توسط وی سه اصل مشارکت، قانون مداری و مشروعیت 

 نیا دربه منظور کسب و اعمال اقتدار مورد توجه قرار گرفته است. 
و البته خود متکی به  است اصل نیتریمحور ،مشارکت انیم

متکی به مشروعیت و پذیرش مداری به نوبه خود مداری و قانونقانون
قوانین است. همچنین عنوان شده که ایجاد ظرفیت در سطوح رسمی 
کافی نبوده و بایستی به سطوح غیر رسمی )اجتماعی( و قواعد آن توجه 

 ای شود.ویژه
 

 لیمسا یاجتماع تیریمد بر هیتک و یحکمران ساختار اصالح نیبنابرا
 هویحرکت از ش ییاست. چرا یکشور ضرور یکنون طیشرا در یآب

 لزوم ییچرا ،یچند سطح یحکمران وهیبه ش یدستور یحکمران
 اندتویم یچه نوع نهاد اجتماع نکهیو ا یاجتماع ینهادها از یریگبهره

 پاسخ هاآن بهمقاله  نیاست که ا ییهاپرسش کند، کمک حرکت نیا به
 یبررس به رینتایا مک «6عمل» یتئور از استفاده با ابتدالذا . دهدیم

 فقمو تیریمد از یشواهد ذکر با سپس و پرداخته آب تیریمد تیماه
)چرایی لزوم تغییر ساختار حکمرانی و لزوم  االتؤس نیا به ناموفق و

 با ادامه در. شودیم داده پاسخ گیری از نهادهای اجتماعی(بهره
 یربانکدا» دیجد مفهوم نییتب به آب یبانکدار ابزار از یریگبهره

 یبرخو  آب مرسوم یهایوجه افتراق آن با بانکدار و «آب یاجتماع
 ریغ ای یبودن و دولت یرسم ریغ ای ینهاد مانند رسم نیا یهایژگیو

ورد م در زین یگریمتعدد د االتؤس. شودیم پرداختهبودن آن  یدولت
 الهمق نیا چارچوب در آن به ییپاسخگو که است مطرحآب  یبانکدار

 .ستین
 
توجه به اینکه حکمرانی آب یکی از عناصر کلیدی این تحقیق با 

( یاجتماع ملع هی)نظر ینظر یقبل از ورود به مبان شود،محسوب می
مختصری از حکمرانی آب، حکمرانی چند سطحی  فیتعر بهبه اختصار 

 پردازیم.های حکمرانی میو شیوه

های حکمرانی آب، حکمرانی چندسطحی و شیوه -0-0

 حکمرانی: 

با وجود تعاریف مختلف و تاکیدهای متعددی که در مجامع مختلف 
علمی در مورد مفهوم حکمرانی صورت گرفته است، همچنان تعریف 

 ابعاد رخی از پژوهشگرانــواحدی برای آن ارائه نشده است. ب

دهند می رارــق هــوجــورد تــم را حکمرانی ذاریــگسیاست
(Treib, Bähr, & Falkner, 2007) مختلف انواع روی دیگر برخی و 

 سیستم تأکید بر حاکم کلی منطق و هاآن میان ارتباط حاکم، قواعد

در تشریح مفهوم (. Ostrom, 2005; Pahl-Wostl, 2009دارد )
 ترین و پرکاربردترین تعریف مربوط بهحکمرانی آب شاید شناخته

 ،آب حکمرانی»باشد:  (GWP) 7سازمان همیاری جهانی آب
و اجرایی  یسیاسی، اجتماعی، اقتصاد یهااز سیستم یاهمجموع

موجود است که توسعه و مدیریت منابع آب و ارائه خدمات آب در 
 . (Rogers & Hall, 2003) "دنمایتنظیم می راسطوح مختلف جامعه 

 
دهد که حکمرانی یک فرایند پیچیده سیاسی، این تعریف نشان می

به طور همزمان در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی است که باید 
( به آن پرداخته شود و از این 9و افقی 8)جهانی، ملی و محلی؛ عمودی

ت ده اســبین سطوح مختلف تشبیه ش« رقص»نظر حکمرانی به 
(Van der valk et al., 2011:منظور از سطوح مختلف حکمرانی .) 
ا اداره ی های مختلف( سطح باال و افقی )بین بخشی( میان وزارتخانه1 

 های آن در سطح دولت مرکزی،کل
سطح  تر از( سطح پایین و افقی میان کنشگران مختلف در پایین2 

 ملی)شبکه بازیگران( و
های مختلف دولت در سطح محلی، ( سطح عمودی بین الیه3 

 ای، ملی و فراملی است. منطقه
های مختلفی که به آن همچنین حکمرانی آب از طریق روش

 یندبطبقه کیابد. یشود تحقق میگفته می« 1۱ای حکمرانیهشیوه»
 ،11بوروکراتیک مراتبسلسله زی، تماهای حکمرانیشیوه معمول
 یاندهیفرآ ک،یدر سلسله مراتب بوروکرات. است 13و بازارها 12هاشبکه
 درتقبر اساس  یاست. فرمانده یرسم نیعمدتا بر اساس قوان ینظارت

شود. یحاصل م یدر سلسله مراتب رسم تیاست و قدرت از موقع
 یشوند. فرماندهیاداره م یرسم ریسسات غؤتوسط م ها عمدتاًشبکه
ر د قدرت از نقشِ ت وداوطلبانه اس یهانامهاعتماد و موافقت هیبر پا

و غیر رسمی  تیباال در عضو یریپذشود. انعطافیشبکه حاصل م
ر از دیگ ر،ییو تغ یریادگی یندهایبا توجه به فراها بودن شبکه

 یبیرکبازار، تمبتنی بر  حکمرانی شیوه. ها استهای بارز شبکهویژگی
فرمان بر اساس  و در آن است یررسمیو غ یاز مؤسسات رسم

 یایمزا است که نیا گرانیباز یاصل زهیاست. انگ یاقتصاد یهازهیانگ
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 یبه منابع ماد یقدرت از ثروت و دسترسو  دهند شیخود را افزا یماد
 (.Pahl-Wost, 2015, p.92) شودیحاصل م

 

 مبانی نظری تحقیق -0

تا کنون اغلب پژوهشها در زمینه مدیریت آب، بر اهداف بنیادین 
های مختلف مدیریت آب کمتر و بر روی اثرات روش ،مدیریت آب

ه مدیریت منابع آب مشهور است( و ــه بــ)خصوصا آنچه ک
ی و ــع آب، امنیت آبــاز منابر حفاظت ــای حکمرانی )بــهرژیم

 ;Elahi et al., 2018وده است )ــی( بیشتر متمرکز بـاه اجتماعــرف

Sabzevari and Mehrbani, 2017; Mirnezami and Bagheri, 

. همچنین نتایج تحقیقات مرور شده در بخش قبلی نشان داد (2017
در ساختار  که ریشه مسایل آبی کشور، عدم مشارکت اجتماعی

ال اصلی اینجاست که مدیریت آب باید بر کمرانی کشور است و سؤح
مشارکتی و نه آمرانه  چه اصلی متمرکز شود و چرا مدیریت آب ذاتاً

 یبانم ابتدابخش  نیا در ،یدیکل الؤس نیا به پاسخ منظور بهاست؟ 
 یکاربردها به اشاره ضمن سپسو  حیتشر «Practice»عمل  هینظر
 . شودیم گرفته بکارآب  تیریدر مد هینظر نیا آن،
 

 «عمل»نظريه  -0-0

(1981) Alasdair MacIntyre  مفهوم « 14بعد از فضیلت»در کتاب
 را به صورت زیر تعریف نمود:« عمل»
 یماعاجت ثیکه از ح یبشر یهاتیاز فعال دهیچیشکل منسجم و پ هر»

آن عمل  12«یِدرون یرهایخ» قیاستوارند و ما از طر یبر اساس همکار
 ,Macintyre, 1981) «میابییم دست یبرتر یِاستانداردها به

p.187) ای از شکل منسجم و پیچیده». عمل نزد مک اینتایر به معنی
یک فعالیت بشری است که جمعی بوده و دارای وجه اجتماعی ثبات 

ی درون که شخص شاغل به آن فعالیت، خیرهایای است و اینیافته
کند و تالش دارد که با تبعیت از قواعد موجود به آن را شناسایی می

معیارهای مزیت در آن فعالیت دست یابد و بدین ترتیب توانایی خود را 
های انسانی مربوط به آن فعالیت ارتقا داده و برای دستیابی به مزیت

تصورش را از غایات و خیرات موجود در آن به نحوی روشمند بسط 
به عبارت دیگر در نظریه (. Shahriyari et al., 2003, p.310)« دهد

مک اینتایر هر فعالیت اجتماعی پیچیده که با استفاده از خیرهای ذاتی 
 یابد، به عنوانمی ها یا اهداف غایی آن فعالیت دستآن، به فضیلت

« بودن و اجتماعی بودن 16درهم تنیده»شود.  بنابراین عمل شناخته می
ی هااز ویژگی« یرهای ذاتی آن عملرسیدن به فضایل از طریق خ»و 

عمل در نظریه مک اینتایر است که در ادامه ضمن ارایه کاربردهایی از 
این نظریه و تشریح مفاهیم کلیدی آن، به بررسی مدیریت آب در 

 پردازیم.چارچوب این نظریه می

  تيريو مد یدر مهندس« عمل» یتئور یكاربردها -0-0

Balstad Brewer (1997)، و تیریمد عمل یهایژگیو یررسب با 
 ،(MacIntyre, 1984, p.194) یپزشک عمل با آن یقیتطب سهیمقا
ود. نم یمعرف رینتایمک ا دگاهیاز د «عمل» کی عنوان به را تیریمد

ه کند که بیکار م یاجتماع طیمح کیدر  ریمد یو فیتعربا  مطابق
 یاداقتص ستمیس کیطرف با  کیچندگانه از  ستمیس کیصورت 

 یدگیچیپکوچک ارتباط دارد.  یهابا گروه گریبزرگ و از طرف د
 هر نآ در کهها است دگاهید یسطوح و چندگانگ نیدر رابطه ب تیریمد

 یاخالق و یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد دگاهید از توانیم را سطح
کسب  و تیریمدکه حوزه  کندیماستدالل  یو نیبنابرا. نمود یبررس

از  یکی جهینت دراست و  یو تعامل دهیچیپ یاجتماع تیفعال کیو کار 
 کی عنوان به اینتایرمک دگاهید در تواندیکه م است ییهاتیفعال

 (. Balstad Brewer, 1997) ردیگ قرار «عمل»
 

)Harandi et al. (2015 راتییتغ 17تیو روا یخیروند تار یبررس با 
 دیجد رآبیبه م میقد رآبیرود از مندهیزا زیآب در حوضه آبر تیریمد

 عمل» کیبه عنوان  را «رآبیمعمل » ،رود()شرکت میراب زاینده
از  تیریو انتقال مد یخیروند تار نیکه در ا کند می یمعرف «اجتماعی

ه ب دنیاز رس رآبیشرکت م ساالرانهِ وانید تیریبه مد یجوامع محل
ه که با توج است گرفته فاصله خود «یدرون ریخ»به عنوان  18عدالت

 یدر بخش بعد حاضر با موضوع پژوهش این پژوهش کیبه ارتباط نزد
 .شودیداده م حیتوض شتریب

 
 ،یاز توسعه فن آور یو چند بعد دهیچیپ عمل کیبه عنوان  ،یمهندس
ها از ینگران نیاست. ا یاخالق یهایها است که منبع نگرانمدت

 نینمقابله با چ یمطرح شده است. چگونگ یمختلف یهادگاهید
بر  جامع، نگاه کیها در ارزش یو کمک به سازمانده ییهاینگران

وجود  با. (G. Nia et al., 2017) است یو عمل یادیبن اصولاساس 
از دانش و  استفاده تیاهم Lynch and Kline (2000) نکهیا

 هیموضوع ارا نمودند، برجسته را یگرا در مهندساخالق یهامهارت
در عمل  یاخالق یهاینگرانو مواجهه با  ها19ارزش یابیارز اصولِ
به آن  شتریاست ب ازیاست که ن یهمچنان موضوع مهم یمهندس

 پرداخته شود.
 
 ،یاخالق کاربرد یریها در رابطه با بکارگینگران نیترجیاز را یکی

 یهاستدر شک یفرد یهاتیمسئول»مانند  یآن بر مسائل یتمرکز سنت
وت به اصطالح س یهااستیس»و  «یعیطب یایبال ای یکیتکنولوژ

عمدتا بر نقش افراد و نه کارکنان و اولی  است که به ترتیب؛« زدن
 دیکه مهندسان با یدر مورد نحوه و زمانتاکید دارد و دومی ها حرفه

 ارتعب به ایبکشند  یعیطب یایاز بال یبرخ خطراتدر مورد  اسوت ر



 

 

 0568، زمستان 1شماره تحقیقات منابع آب ايران، سال پانزدهم، 

Volume 15, No. 4, Winter 2020 (IR-WRR) 

429 

 

 دهند، متمرکز استب ایبال نیا مورد در یدیشد یهشدارها گرید
(G.Nia et al., 2017)و« اشتباهات»عمدتا بر  یسنت کردیرو نی. ا 

، کنند دنبال دیکه مهندسان مسئول با« مثبت یاستانداردها»کمتر بر 
 دهیمختلف را ناد گرانیباز «یجمع تیمسئول»له أمس و تمرکز دارد

  (.Fahlquist and Doorn, 2010) ردیگیم
 

G. Nia et al. (2017)، یکیبه عنوان  را یساز سد یحوزه مهندس 
 یاهیموضوعات چندگانه از نگران نیزتریو بحث برانگ نیاز مهمتر

 ظورمن بهدهد که ینشان م مطالعه نیا جینتا. نمودند یمعرف یاخالق
 ،یفناورتوسعه  یهاوهیالزم است که ش هاینگران نیا بر آمدن فائق

ا، و هشامل مردم، نهادها، شرکت یبعدچند یهاستمیابتدا به عنوان س
 ;Barkane and Ginters, 2011) شود درکمختلف  یهاساخت ریز

Geel and kemp, 2007; Musango and Brent, 2011; 
(Geels, 2002, 2004, 2005; .به  یابیبه منظور دست سپس

، با آن یاخالق یهایو رفع نگران یسازسد یاخالق یهالتیفض
 یدسازس ییهایژگیو یو  بررس رینتایا مک عمل یتئوراز  یریگهبهر
و  یاقتصاد ،یاجتماع ،یآن با ابعاد مختلف فن دهیچیپ تیماه رینظ
 شبکه وجود نیهمچن و یدرون یرهایخ و هاداستاندار وجود ،یاسیس
 رینتایا مک «عمل» کی عنوان به را آن ا،یپو نیقوان و گرانیباز

   (.G. Nia et al., 2017. )نمودند فیتوص
 

 مديريت آب، يک عمل اجتماعی -5

در این بخش از مقاله ابتدا به بررسی پیچیدگی و اجتماعی بودن 
مدیریت آب و سپس به بررسی خیرهای درونی و بیرونی عمل مدیریت 

 شود.مک اینتایر پرداخته می« عمل»آب با توجه به نظریه 
 

 پیچیدگی و اجتماعی بودن مديريت آب -5-0

ار و دطریق تعریف عمل، مک اینتایر تالش کرد تا توصیفی معنیاز 
های عمل( از اقدامات جمعی انسان واقع گرایانه )با توجه به پیچیدگی

ارایه دهد. بر این  ،های خاصی در حال تحقق استکه در آن ارزش
اساس پرتاب توپ فوتبال، آجر چینی، کاشتن گیاه عمل محسوب 

 هیچ یک از آنها به اندازه کافی اجتماعی و ثانیاً لزوماً شود، زیرا اوالًنمی
که شطرنج، کشاورزی، فوتبال، معماری یک پیچیده نیستند. درحالی

 (.  MacIntyre, 1981, p.187عمل هستند )
 

Dorner (1996) و Funk (2012) ها یدگیچیپکنند که اشاره می
ها و ارزش اهداف نیب تناقض -1 :شامل یبعد اصل پنجاغلب شامل 

ه ب یابیثر بر دستؤم یرهایمتغ -2 ،(گریهمد با اهداف ارتباط و تعداد)
 زا مستقل رهایمتغ که مفهوم نیا به)ها ریمتغ ییایپو -3اهداف، 

 که مفهوم نیا به)ها ریمتغ یهمبستگ -4 ،(کنند یم رشد گریکدی
 از نانیاطم عدم -2و  (هستند مرتبط متفاوت یرهایمتغ چگونه

 تیریمد یدگیچیپ Kirschke and Newig (2017)، است. اطالعات
 قرار یپنج بعد مورد بررس نیرا از منظر ا (IWRM) منابع آب کپارچهی

و تعامالت گوناگون بر  گرانیکه نقش نهادها، باز دادندند و نشان ددا
 Bressers and Lulofs (2010). اثر گذار است یدیپنج بعد کل نیا

 ازمندیآب را ن تیریآب، مد تیریمد یهایدگیچیو پ یدر کتاب حکمران
 نیوانق میتنظ چند وجهی؛ مشکلِ مِی، مفاههااولویت، گرانیتوجه به باز

و  یسازمان نیو ب یبخش نیمشترک ب یهمکار ی؛نهاد و قواعد
به عنوان  آب تیریمد نیبنابرا ؛اننددیم کیو استراتژ یاسیس یاتحادها

« تاستوار اس های اجتماعییهمکار پایهکه بر  دهیچیپ تیفعال کی»
ب مدیریت آ و لذا ردیگیقرار م رینتایمک ا «عمل» فیچارچوب تعر در

از طریق خیرهای  به عنوان یک عمل اساسا اجتماعی بوده و صرفاً
 تواند به استانداردهای برتر )فضایل( خود دست یابد. درونی آن می

 

 خیرهای عمل مديريت آب -5-0

بخش قبلی ذکر گردید، رسیدن به فضایل اخالقی از همانطور که در 
« عمل»های بارز نظریه طریق خیرهای درونی عمل از ویژگی

اینتایر است که در این بخش ابتدا مفهوم خیرهای درونی و بیرونی مک
ها تشریح، و سپس به خیرهای عمل مدیریت آب عمل و تمایز آن

 شود.پرداخته می
 

 ی و بیرونی عملمفهوم خیرهای درون -5-0-0

« نیخیرهای درو»ها به لحاظ معنایی مبتنی بر برای مک اینتایر ارزش
 ها بایستی از طریقهستند و بنابراین هر انعکاسی در مورد فعالیت

ماهیت آن عمل تحقق یابد. به عبارت دیگر بر طبق این تئوری، خیر 
 ;Polder et al., 1997) هر عمل، در ذات آن عمل قرار دارد

Jochemsen, 2006; van Burken and Essens, 2010; 

Harandi et al., 2015 .)اندخیرها نزد مک اینتایر در صورتی درونی 
که نتوان آنها را جز از طریق یک عمل متناسب و مرتبط با آنها بدست 
آورد؛ در واقع خیرهای درونی بر اساس همان عمل خاص تعیین و 

 یبه عنوان مثال، معنا(. MacIntyre, 1981, p.192شوند )تعریف می
 مراقبت کردنجامعه روشن است،  یهمانطور که برا ،یعمل پزشک کی

از بیمار است و این مفهوم در ذات عمل پزشکی وجود دارد حال آنکه 
ممکن است این عمل موجب سالمتی بیمار نشود یا اینکه برای 

گر چه ا ،پزشکان درآمدهای اقتصادی به عنوان هدف را تامین نکند
(. G. Nia et al., 2017به این نتایج هم برسد )عمل  نیا ممکن است

، خیرهایی هستند که امکان تحصیل آنها 2۱در مقابل خیرهای بیرونی
پذیر است مانند های دیگر امکاناز طریق فعالیت خاص یا فعالیت
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شهرت، ثروت و موقعیت اجتماعی. برای دستیابی به خیرهای بیرونی 
یک فرد  پذیری وجود دارد. مثالًهای بدیلهمواره روشیک عمل، 

تواند نقاش خوبی بشود و از این طریق به شهرت یا ثروت برسد اما می
این خیر در تعریف مک اینتایر یک خیر بیرونی نسبت به عمل است 
چرا که شهرت یا ثروت از طرق دیگری غیر از نقاشی نیز قابل حصول 

(. از جمله ویژگی خیرهای Shahriyari et al., 2003, p.311است )
بیرونی این است که چون فردی به آن دست یابد، این خیر وصف و 

ا که فردی خیر بیشتری رشود. از سوی دیگر در صورتیخاصیت او می
 هاییابد. واژهنصیب خود کند، سهم سایر افراد از آن خیر کاهش می

 کنند و خیریدا میبرنده، رقابت و بازی در خیرهای بیرونی معنا پ
رای تمام ــه آن بــه دستیابی بــن ویژگی را دارد کــی ایــدرون

 ودــشکنند خیر محسوب میجماعتی که در آن عمل شرکت می
(MacIntyre, p.190-191 مفهوم .)«در نظریه مک اینتایر با « خیر

 23و استوارت میل 22های جرمی بنتامدر نظریه« یا سود 21فایده»مفهوم 
ه در آن رسیدن به بیشترین لذات یا دوری از آالم را به عنوان غایت ک

رای بیشترین ب« سود»دانند و با نگاه لیبرالیستی کسب بیشترین می
متفاوت است. مفهوم  افراد حتی با نابودی اقلیت مدنظر است، کامالً

خیر و  أدر نظریه مک اینتایر با نگاه مبتنی بر عقل بوده و منش« خیر»
بدون توجه « سود»ر مفهوم که داعل مورد توجه است در حالینیت ف

آن، تمرکز بر احساسات و عواطف و رسیدن به لذات دنیوی  به منشأ
است و در ارزیابی، رفتارهای خارجی یا نتایح بیرونی )تجربیات(، مالک 

 (.Mill, 1998د )گیرعمل قرار می
 

 خیرهای درونی و بیرونی عمل مديريت آب  -5-0-0

 یهایژگیواز  گرید یکذکر گردید ی 1-3همانطور که در بخش 
آن عمل  قیآن است که جز از طر یدرون یرهایخ عمل، برجسته

 یرگید قیطر از که باشد آن امکان کهیصورت درو  گرددیحاصل نم
 .شودیم محسوب عمل آن یرونیب یرهایخ جزو ،گردد حاصل

Knüppe et al. (2012)  راآن  ،ینیرزمیز آب مدیریتبر  یدر مرور 
 پخش و هیتصف مانند) میتنظ ،ی(اریآب و شرب آب مانند) نیشامل تام

 گردشگری خدمات مانند) یفرهنگ خدمات و( خاک)حفاظت  ،(البیس
 نترلک ای هیتصف ،است مشخص آنچه. کردند یمعرفیی منظر( بایو ز
 ودشیم حاصل زین گرید طرق از گردشگری و خاک حفاظت الب،یس
 یرونیب یرهایخ جزوتعریف کردیم  بر اساس آنچه که قبالً لذا و
 آن یرونیب یرهایخ یهایژگیو گرید . ازدنشویم محسوب «عمل»

راین . بنابشود یمدیگری  محدودیتموجب توسط یکی  عمل که است
 یدسترس تیموجب محدودتوسط گروهی  «آبو انتقال  نیتام»عملِ 

 به Harandi et al. (2016). مصارف خواهد شد ایها گروه ریسا
 زیدر حوضه آبربه عنوان یک هنجار قربانی شده  آب تیریمد یبررس

نجاه پ یحوضه ط نیآب در ا تیریمدتغییر پاردایم  تیروا ورود ندهیزا
 یبررس رب یمبتن که تیروا نیا یبررس در اند. ایشانهپرداخت ریسال اخ

 شانن است، یاخالق یها لتیفض به دنیرس چارچوب در یاخالق سنت
 «عمل» کی ،دیجد میرآب)شرکت(  و میقددر میرآب  عمل دهد کهمی
 از نگرفت فاصله باجدید  میرآبعمل  که است رینتایا مک دگاهید از

 متعدد مشکالت موجب یاخالق یهاارزش و یاجتماع یهنجارها
 یعرفم در یو. است شده یستیز طیمح و یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع

از  یکیبه عدالت را به عنوان  یابیدست عمل، کی عنوان بهمیرآب 
 عرفی نمود. بنابراین از بینآب )میرآب( م یمحل تیریمد یهالتیفض

خیرهای عمل مدیریت آب، عدالت یکی از خیرهای درونی مدیریت 
توان در شود. مثال بارز دیگری در این زمینه را میآب محسوب می

مشاهده نمود که در آن « 1361قانون توزیع عادالنه آب، مصوب »
عدالت به صراحت به عنوان محور اصلی )حتی در عنوان قانون( ذکر 

ر زمان کنندگان دکنندگان و تصویبگردیده است و هدف اصلی تدوین
طرح در مجلس شورای اسالمی )مجلس اول( بوده است )مشروح 

کته نمجلس اول شورای اسالمی(. البته باید به این  61مذاکرات جلسه 
توجه کرد در متن این قانون بیشتر از توجه به بحث مشارکت به عنوان 
زیربنایِ عملِ اجتماعیِ مدیریت آب، بر نگارش قوانین تکنیکی و 
کنترلی تمرکز شده است و به دلیل فقدان ساختار مشارکت اجتماعی 

، نتوانسته به عدالت به عنوان یک خیر «عادالنه»علی رغم ذکر کلمه 
 یریت آب دست یابد.درونی مد

 
 ملع یهایدگیچیپ و رینتایا مک دگاهید از عمل فیتعر به توجه با

 به خاص هدف کی با و یاجتماع صورت به تاًیماه که آب تیریمد
 مودن عنوان توانیم شود،یم انجام برتر یاستانداردها به دنیرس منظور

که در  ردیگیقرار م رینتایمک ا «عمل» چارچوب در آب تیریمد
 برتر و یبه استانداردها دنیرس دنبالبه  یاجتماع یچارچوب همکار

اجتماعی  بنابراین عمل مدیریت آب ذاتاً خود است. یدرون یرهایخ
است و بدون مشارکت اجتماعی )نه مشارکت بین بخشی( امکان 

 رسیدن به خیرهای درونی آن وجود ندارد. 
 

اینتایر به بررسی در ادامه ضمن تشریح مفهوم روایت سنت مک 
موفقیت و شکست مدیریت آب در کشور به عنوان  هایی ازمثال

هایی از توجه و عدم توجه به ذات اجتماعی بودن مدیریت آب مصداق
  شود. پرداخته می

 

 در كشور آب یهاتيريمد تيروا -1

مک اینتایر به منظور بررسی انواع خیرهای درونی عمل از مفهوم 
ی قابل ها تنها زماننمود. در دیدگاه مک اینتایر فعالیتاستفاده « روایت»
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مورد توجه قرار گیرند.  24ایشان و محیط زمینهدرک است که در اهداف
تواند از ورزش کردن، کار کردن و ازدواج با به طور مثال یک فرد می

توجه به هدف و محیط بهره ببرد. هر هدف در درون یک زمینه خاص، 
که به یا ازدواج او قرار دارد که این اهداف زمانی مانند روایت سالمت

کنند. شوند، روایت را ایجاد میای و موقت مرتب میصورت زمینه
وجود  خاص یهاتیدر روا ییمفهوم اهداف نها ای "Telos"بنابراین 

(. روایت به دسته دوم خیرهای درونی مک MacIntyre, p.215)دارد 
 ,MacIntyreت اخالقی خاص )اینتایر )قرار گرفتن عمل در سن

p.187شود که اساسا مفهوم سنت اخالقی در یک محیط ( مربوط می
قبلی  کنندگاناست. روایت سنت نیز اطالعاتی در مورد آنچه که شرکت

اند، از قبیل شکست آنها را ارایه )پیشینیان( در یک محیط انجام داده
و هدف نهایی از  تواند آینده را نشان دهددهد. در نهایت سنت میمی

 کند را مشخص کند.  محیط و اینکه چه چیزی جامعه را پایدار می
 

 تيريمد در یاجتماع مشاركت و یبخش نیب مشاركت -1-0

 هايی از موفقیت و شکست()روايت آب

ع آب در ایران از ــرداری از منابــای اجتماعی بهره بـهتشکل 
ا، هالب بنهـها در قود تشکلــای غنی برخودار هستند. وجپیشینه

ای ـهروهـود گــ( و وجAli poor et al., 2018ا )ـهها، خیشکته

 "شرح"ه ــوم بـوســال در دشت سیستان مـانــی کـروبـزرگ الیـب
(Jome poor and Mirlatifi, 2010  )یبرداربهره نظام نیهمچن و 

 خیش معروف طوماراساس  بر میرآبموسوم به رود ندهیزا میمیرآب قد
 موفق یاجتماع نظام از ییهامثال( Hossieni Abari, 1999) ییبها

. با برچیدن نظام اجتماعی مدیریت آب و تغییرات چشمگیر در است
به خصوص با تصویب قانون  134۱روند حکمرانی آب کشور از دهه 

، مالکیت آب و به تبع آن 1347موسوم به ملی شدن آب مصوب 
نهادهای مدنی محلی به مرور به بدنه  مدیریت آب از بدنه جامعه و

 رویه مصرف آبدولت یا حکومت منتقل شد. پس از آن با افزایش بی
و بارگذاری بیش از حد ظرفیت منابع آبی موجود در کشور و همچنین 

های جوی، وضعیت آب به وضعیت بحرانی رسید و کاهش ریزش
اقدامات های دولت در زمینه بحران آب به سمت گیریتصمیم

ی های قانونی و اجرای)مشارکت( بین بخشی سوق یافت تا ناهماهنگی
در امنیت آب و غذا و حفاظت از محیط زیست پوشش داده شود. بررسی 
نتابج تصمیمات اخذ شده توسط حاکمیت نشان داد که این تصمیمات 

(. در ادامه Morid, 2018نیز نتوانست منجر به مدیریت بحران شود )
ذکر مثالی از مشارکت بین بخشی به بررسی نحوه این مشارکت ابتدا با 

شود و سپس مثالی از مشارکت )مشارکت بین بخشی( پرداخته می
 گردد. موفق اجتماعی ارایه می

 عدم از یمثال( 0511 سال) یمقابله با خشکسال تادس -1-0-0

 مشاركت تیموفق

ستاد مقابله با بحران ” لیتشک رانیوز ئتیاواخر دولت ششم، ه در
عاون م ،ستاد( استی: معاون اول )به عنوان رتیرا با عضو “یخشکسال

، روینی و وزرا سازمان برنامه و بودجه سیجمهور و رئ سیرئ ییاجرا
کل بانک  سیرئو  یبازرگانو  یکشاورز ی، و وزرایجهاد سازندگ

ستاد عبارت بودند از:  نیف ایاز وظا یبخش. نمود بیتصو یمرکز
  ،و ابعاد بحران در مناطق مختلف کشور نهیزم ییو شناسا یبررس
مقابله با بحران در مناطق مختلف کشور،  یراهها ۀو مطالع یبررس
 ینیبشیپیی، اجرا یواصله از دستگاهها شنهاداتیپ بیو تصو یبررس

 یرامصوب، نظارت بر اج یطرحها یاجرا ازیاعتبارات مورد ن بیو تصو
 یهماهنگ جادیدولت و ا أتیبه ه انهیگزارش ماه ۀارائ ،ستاد بّاتمصو

آن و  لیستاد کمتر از دو سال بعد از تشک نیا .یدولت یدستگاهها نیب
 افتیهم از اقدامات آن  یا. سابقهدیمنحل گرد21/۱9/1377 خیدر تار
 نیکشور )فرورد یستاد خشکسال لیتشک. (Morid, 2018) نشد

 و( 1387ماه سال  ری)ت یو هشدار خشکسال شیپا یمل رکزم( و 1387
 یساختارها با( 1391)ی سرمازدگ و یخشکسال یتخصص کارگروه
 کردروی با که است یبخش نیب مشارکت از گرید ییهامثال مشابه،

 بودن یدستور تیماه به توجه با و شدند جادیا کنترلی -دستوری
مختلف و  یهابخش نیب یافق یکپارچگی عدم مذکور، یساختارها

ط شرای مدخالن بهیذو  بازیگران یهاشبکه و ساختارها به توجه عدم
 ند.دحاد دامن ز

 
ها مشترک است فقدان مشارکت اجتماعی آنچه در همه این کارگروه

که بر طبق نظریه مک اینتایر عمل مدیریت آب یک است در حالی
اده جتماعی با استفتواند بدون مشارکت انمی عمل اجتماعی بوده و ذاتاً

از خیرهای درونی خود به استاندارهای برتر عمل مدیریت آب دست 
های ذاتی عمل مدیریت آب فاصله داشته یابد و از همان ابتدا از ویژگی

نی بوده بیو نرسیدن به فضایل مدیریت آب و شکست آن قابل پیش
 است.  

 

 مديريت مشاركتی منابع آب زيرزمینی در نیشابور -1-0-0

 مثالی از مشاركت موفق

 گترینربزاز  یکیکیلومتر مربع  77۱۱ ودحد مساحت با رنیشابو شتد
در این دشت بیش از ست. ا یضور نسااخر نستاا ممنوعه یهاشتد

 942حلقه چاه عمیق،  1742رودخانه فصلی،  1۱۱رودخانه اصلی،  2۱
 ,.Ali poor et alدهانه چشمه وجود دارد ) 1۱242رشته قنات و 

 یهافشکا به منجر مینیزیرآب ز منابعاز  یهرو بی شتدابر(. 2018
 یجد ماتیتصم و هشد شتد مختلف مناطقدر  مینز سطحدر  دییاز
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 1391 سال اواسط در. بود یضرور شابورین یبحران قفو شتد ایبر
 جهاد ب،آ منابع امور یاصل هیپا چهار با آب یریگ میتصم زیم شنهادیپ

ر د قیعم یچاه ها ییکارفرما ی)انجمن صنف بردارانبهره ،یکشاورز
( مشهد یفردوس دانشگاه و شابورین یها( و دانشگاه )دانشگاهشابورین

 یهاتیظرفاز  نیعالوه بر ا دیمطرح گرد شابوریتوسط امور منابع آب ن
 یمحل یشوراها ،ادارات نیمسئول ت،یروحان ج،یآموزش و پرورش، بس

 . دیاستفاده گرد شابورین یفرماندار نیهمچن وها یاریو ده
 

های محلی به منظور هشدار بحران آب، گیری از جراید و روزنامهبهره
گیری از روحانیون به عنوان برگزاری جلسات آموزشی در مدارس، بهره

سفیران دینی آب، هماهنگی با نمایندگان مجلس در جهت همسویی 
ل دامات تکنیکی از قبیگیری همراه با اقهای میز تصمیمبا سیاست

نصب کنتورهای هوشمند، تغییر الگوی کشت و کاهش میزان برداشت 
های تشویقی حلقه چاه غیر مجاز،  و سیاست 9۱۱آب، پر کردن تعداد 

داران از جمله اقداماتی بود که در برای عضویت در انجمن صنفی چاه
یافتن حضور (. رسمیت Ali poor et al., 2018این مدت انجام گردید )

نماینده کشاورزان از سوی وزارت نیرو )شرکت مدیریت منابع آب ایران( 
 گیری داشت.اثر بسزایی در پیشرفت اقدامات میز تصمیم

 
دهد که با بهره گیری از مشارکت اجتماعی در نشان می 1نتایج شکل 

مدلی  گیری به عنوانمدیریت آب در دشت نیشابور در قالب میز تصمیم
متر سانتی 1۱4کت اجتماعی، افت تراز آب زیر زمینی از مقدار از مشار

کاهش( در سال  43% متر )سانتی 29به مقدار  9۱-91در سال آبی 
دهنده موفقیت مدیریت مشارکتی رسیده است که نشان 92-96آبی 

 باشد.آب در این دشت می
 

های مرتبط با آب ضمن افزایش ها و پروژهمشارکت ذینفعان در طرح
 های جایگزین برایحل نسبت به راهآنها خیره دانش و افزایش آگاهی ذ

ای هتوجهی از هزینه له کمبود آب، به میزان قابلأبهینه با مس برخورد
 ـزایـدافها کاسته و بــر امـکـان موفقیت آنهــا مـیگوناگون این طرح

(Fazeli and Fatahi, 2019 .) 
 

مدیریت آب نشان داد در مثال  بررسی و مقایسه دو مثال ذکر شده از
ان برداران( نه تنها امکمدخالن کلیدی )بهرهاول با فاصله گرفتن از ذی

از فضایل  رسیدن به خیر عمل مدیریت آب فراهم نشد بلکه عمالً
ها تا کنون ادامه یافته است در اصلی آن دور شدیم و تشدید تنش

ری گییند تصمیمکه در مثال دوم با مشارکت کشاورزان در فراحالی
عالوه بر جلوگیری از روند افت تراز آب در دشت نیشابور، اقدامات 

های تعادل بخشی نظیر نصب تکنیکی مد نظر دولت )اجرای پروژه
های غیرمجاز( نیز با کاهش مقاومت کنتورهای هوشمند، انسداد چاه

بدنه اجتماعی انجام شده است. بنابراین مدیریت آب به عنوان یک 
 یاجتماع مشارکت بدوناست و نیازمند مشارکت اجتماعی  لزاماًعمل ا

 مواجه شکست باضرران( نفعان و ذی)ذیمدخالن یبا حضور همه ذ
بردار، بهره یهامانند تشکل یمختلف ی. تا کنون ابزارهاشد خواهد

منظور  به( Zarghami, 2017ی )و مجلس محل یانجمن صنف
از  یکیآب  بانکشده است.  یمعرف یاز مشارکت اجتماع یریگبهره

بسته وا) یمختلف فیمنابع آب با تعار تیریمد درکه است  ییابزارها نیا
 ( به کارگرفته شده است. مشکالت شهیر به
 

 بانکداری آب   -1

 بع آبهای مختلف مدیریت منابرای شیوه« بانکداری آب»اصطالح 
ده کنون هیچ تعریف یکسانی از آن ارایه نشبکار گرفته شده است ولی تا

 یدسترس سهولت انک،ها هدف اصلی ببا این حال در همه بانک است.
.است یآب تیامن شیافزا ای و جادیا  و آب به

 

 
Fig. 1- Changes in ground water drop in Neyshabur Plain since 90-91 until 95-96. (AliPoor et al., 2017)  

 (Ali poor et al., 2018) 61-68 تا 61-60 یاز سال آب شابوریدر دشت ن ینیزم ريافت تراز آب ز راتییتغ -0شکل 
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 ورمنظ به آب رهیذخ بر عالوه که است ینهاد یساختار یدارا آب بانک
 دنیفرا کردن آسان مبادالت، نهیهز کاهش موجب ،یآب تیامن جادیا

 آب کبان یکل طور به. شودیم آبخوان تعادل و مبادله نیتضم مبادله،
 قیطر از خشک یهاسال یبرا ترمطمئن آب منبع کی جادیا یبرا

 در مختلف یهاازین یبرا آب عرضه از نانیاطم داوطلبانه، مبادالت
 و رهیذخ به کاربران قیتشو لهیوس به یآب رهیذخ ارتقا نده،یآ

 فصل و حل آب، بازار یهاتیفعال شتریب سهولت بانک، در یگذارهسپرد
 نیب قاتتواف ضمانت ،ینیرزمیز و یسطح یآبها کاربران نیب مشکالت

 توافقات نیهمچن و مشترک یآبها و یمرز اناتیجر یبرا یامنطقه
 محدوده اساس نیا بر. (Clifford et al., 2004) شود یم جادیا یداخل

 یلداخ منطقه نیچند تا کوچک منطقه کی از تواندیم آب بانک کی
 .باشد کشورها نیب یحت و کشور استان، کی
 

 عنوانتواند به های مختلفی است و میبانک آب دارای قابلیت
یا به  26یا ذخیره زیرزمینی آب 22سازوکاری برای ذخیره سطحی آب

یا بانکی  27عنوان مکانیسمی برای نقل و انتقال آب از طریق داللی
منظور به  28رسمی که عالوه بر ذخیره آب به عنوان نوعی از بازار آب

برداریِ نقل و انتقال قانونی دراز مدت و کوتاه مدت انواع حق بهره
و موجبات اطمینان ( Clifford et al., 2004) منابع آب عمل نماید

های مختلف را فراهم ها و سالدسترسی به منابع آب در طول فصل
نماید. با توجه به تعاریف باال و اهداف ذکر شده، مدل مفهومی بانک 

 (.Clifford et al., 2004) است  2صورت شکل آب به 
 

شود مدل مفهومی بانک آب در مشاهده می 2همانطور که در شکل 
کنندگان و تقاضاکنندگان آب با بدنه اجتماعی و دو بخش عرضه

کننده رفتار بانک با اقتصادی و در بخش قواعد و مقررات تنظیم

رتباط نزدیکی ساختارهای حکمرانی و به خصوص ساختار اجتماعی ا
توان با توجه به ریشه اصلی بحران آب کشور )حکمرانی دارد. لذا می

ثر در حکمرانی خوب و های مختلف مؤنامطلوب( و با توجه به جنبه
 امنیت آبی پایدار، بانک آب را به صورت زیر تعریف نمود:

گیری از مشارکت ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که با بهره»
ید بنابراین بانک آب با«. کندبات امنیت آبی را فراهم میاجتماعی موج

به اجتماع تکیه کند و هدف اصلی آن ایجاد یا ارتقا امنیت پایدار آبی 
 است.

 

 وجه افتراق بانکداری اجتماعی با بانکداری مرسوم آب  -1-0

بحران آب در ایران، را ور که در مقدمه ذکر گردید علت اصلی طهمان
شده و اجرا شده حکمرانی آب  توان عدم انطباق اهداف تعریفمی

(Noory Esfandyari, 2019 دانست و بازسازی و اصالح نظام )
ای هترین گام در مدیریت بحرانحکمرانی به عنوان مهمترین و اصلی

ت ریــدیــردن واژه مـه کاربــآبی مطرح است. تغییر رویکرد دولت و ب
ده رویکرد مدیریت تطبیقی ــرجمه شــه تــک -سازگاری

(Adaptive Managementاست )-  ،و تشکیل مرکز امور اجتماعی
نیز گواه  1397گذاری  در وزارت نیرو در مرداد ماه حکمرانی و سیاست

له از سوی دولت و تالش در جهت تغییر رویکردهای أقبول این مس
عریف جدیدی از بانکداری آب با هدف قبلی است. در این راستا ارایه ت

اصالح ساختار حکمرانی و ارتقا امنیت آبی و متناسب با شرایط موجود 
لذا مهمترین تفاوت در مفهوم ارایه شده در  رسد.ضروری به نظر می

این مقاله برای بانکداری با تعاریف قبلی، در ورود مباحث حکمرانی و 
حکمرانی انطباقی و یادگیری مان از مفاهیم گیری توأبه خصوص بهره

اجتماعی در بانک آب است.

 

 
Fig. 2- Water bank conceptual model (Clifford et al., 2004) 

 (Clifford et al., 2004) مدل مفهومی بانک آب  -0شکل 
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کسان ی های آبیبه عبارت دیگر هدف موجود در این بانک با سایر بانک
ر از تتر است. بنابراین تعریف ارایه شده بسیار گستردهولی گسترده

تعاریف قبلی بانکداری آب بوده و وسعتی بیشتر از مباحث اقتصادی و 
آمده  1گیرد. همانطور که در جدول تعادل بخشی آبخوان را در بر می

 است تعریف جدید از بانکداری آب از نظر رویکرد با دیگر تعاریف ذکر
شده تفاوت اساسی دارد. بانک آب سطحی و زیر زمینی بدلیل 

ها های فیزیکی در ذخیره آبهای سطحی و تغذیه آبخوانمحدودیت
دارای محدودیت مکانی است لیکن بانک آب با رویکرد مبادالت آبی 

ای، تواند از یک مقیاس محلی تا منطقهو رویکرد اجتماعی می
 وسعت داشته باشد.  المللی نیزای و ملی و بینحوضه

 
)بازار یا بورس آب( با بانکداری اجتماعی  بین بانکداری اقتصادی آب

آب نیز تفاوت بنیادی وجود دارد. بانکداری با رویکرد اقتصاد لیبرالیستیِ 
بازار آب مبتنی بر سودگرایی صرف بوده و در این بانکداری ساحت 

ش خرید و فرواجتماعی مدیریت آب به یک فعالیت صرف اقتصادی و 
وری فیزیکی تنزل داده آب به منظور رسیدن به حداکثر سود و بهره

که مدیریت آب به عنوان یک عمل اجتماعی )مک شده است. در حالی
اینتایر( از طریق خیرهای درونی به فضایل خود )عدالت و امنیت به 

یابد و معرفی بانکداری عنوان یکی از مشتقات عدالت( دست می
ب در مقابل بانکداری مبتنی بر رویکرد بازار نیز بر اساس اجتماعی آ

که همین مفهوم خیر درونی )و نه سود( است. به طور کلی از زمانی
مفهوم سودگرایی جایگزینی مفاهیمی همچون خیر و برکت در نظام 

آب  رویهاجتماعی و به خصوص در مدیریت آب کشور شد، برداشت بی
 هایصنعتی شدن( با دیدگاهبه منظور توسعه بیشتر صنعت )

گرایی و مدرنیزه شدن از سوی دولت با نگاه به غرب و کشاورزی توسعه
زایی و تولید محصول و در نتیجه رسیدن به سود با رویکرد اشتغال

ای هم نتواند های انتقال آب بین حوضهبیشتر موجب شد تا طرح
بدیل ت پاسخگوی عطش سودگرایی شود و عمال مسائل آبی به مسائلی

 توان این مسایل را به مثابه بیماری دیابت، صرفاًشد که فقط می
های اخالقی در مدیریت نمود. بانکداری اجتماعی آب به نگرانی

خصوص بازار آب و سودگرایی محیط بر آن پاسخ داده و با توجه به 
ذات عمل مدیریت آب، تالش دارد تا از طریق خیرهای درونی این 

 یابد. عمل به فضایل آن دست 
 

بنابراین نقش اصلی بانکداری اجتماعی آب، تکیه بر دو اصل اساسی 
عمل  های ذاتیمدخالن )اصل مشارکت( به عنوان ویژگیحضور ذی

مدیریت آب و همچنین خیرهای درونی عمل مدیریت آب )رسیدن به 
 اسالمی -های ایرانیفضایلی همچون عدالت( از طریق بازسازی ارزش

های لیبرالیستی )سودگرایی( در ساختار حکمرانی آب به جای ارزش
 کشور است.  

 

 بانک آب؛ نهادی دولتی يا غیر دولتی؟ -1-0

با توجه به تعریف مدیریت تطبیقی )سازگاری(، یادگیری از گذشته و 
عدم تکرار اشتباهات گذشته بایستی مد نظر قرار گیرد. اگر به بانک آب 

هایی همانند در سطح باالی مدیریت توجه شود و آن را در چارچوب
از  به دلیل غفلت گیریم عمالًکارگروه سازگاری با کم آبی در نظر ب

ذات مدیریت آب به عنوان یک عمل اجتماعی یا فقدان مشارکت 
 مدخالن کلیدی(، با شکست مواجه خواهد شداجتماعی )ذی

(Harandi, 2019a لذا مروری بر تاریخچه تشکیل چنین نهادهایی .)
ستاد مقابله با بحران » 1372بسیار راهگشا خواهد بود. دولت در سال 

را متشکل از معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان « کسالیخش
برنامه و بودجه، وزاری کشاوری، جهاد سازندگی، نیرو، کشور، بازرگانی 

 1387این ستاد در سال  و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل داد. نهایتاً
قبلی  ی ترکیبستاد خشکسالی کشور با تغییرات جزیمنحل و مجددا 

شورای »، «ستاد مقابله با خشکسالی»شکیل تشکیل یافت. پس از ت
به ریاست رئیس جمهور و سپس شورای  1379در سال « عالی آب

رد با تغییر رویک تشکیل شد و اخیراً 1387ها در سال حفاظت آب استان
دولت، مجددا کارگروه مدیریت سازگاری با ترکیب مشابه اعضا 

 چیل شد ولی هیا ادغام در شوراهای حفاظت تشکــستادهای قبلی و ب

 
Table 1- Water banking concept by different definitions 

 آب یبانکدار مختلف فيتعار سهيمقا -0 جدول
Social water banking 

(What we define in this 

article) 

Water 

exchanging bank 

Surface water 

banking 

Ground water 

banking 

Type of 

            Water-banking 

 

Characteristics 

Actor analysis and 
social-related values 

Market values System Engineering System Engineering Main approach 

No boundary No boundary 
Hydrological and 

political boundaries 
Hydrological and 

political boundaries 
Scale (restrictions) 

Establishing sustainable 
water security through 

participatory governance 

modes 

Promoting 

partnership and 

participation 

Command and control 

mode of water 

governance 

Command and control 

mode of water 

governance 
Ultimate goal 
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 کدام از این ستادها نتوانسته موجب بهبود مدیریت بحران آب در کشور
ک دور در ی ها عمالًفقط با تغییر عنوان ستادها یا کارگروه دولت شود و

. همچنین باید به این نکته توجه داشت در است شکست خورده افتاده
دی دولتی باشد، این نهاد در کنار که بانک آب به عنوان نهاصورتی
ای یا جهاد کشاورزی به عنوان یک نهاد دولتی های آب منطقهشرکت

تواند مشکالت را حل نماید بلکه باری بر روی دوش دولت نه تنها نمی
خواهد بود که شکست آن از اکنون با یادگیری از گذشته و تشکیل 

در  که عمالًی پایش و هشدار خشکسال یمل ی همچون مرکزکزامر
رو روب ،ایجاد یکپارچکی بین جهاد کشاورزی و نیرو ناموفق ماندند

، طرح احیا و تعادل بخشی آبهای نیز 1393در سال خواهیم شد. 
زیرزمینی پس از تصویب در شورای عالی آب تصویب گردید که در آن 

ها )به خصوص جهاد کشاوری( وزارت نیرو با همکاری سایر سازمان
، پروژه ها شد کهو حفاظت هر چه بیشتر از آبخوان ءاموظف به احی

های مردمی به عنوان دستورالعمل شماره یک از مجموعه مشارکت
نکته  البته بایستی به این های این طرح در نظر گرفته شد.دستورالعمل

ی که های اجتماعتوجه داشت که با شیوه دستور و کنترل، ایجاد تشکل
غیر ممکن خواهد بود  برآورده نمایند، عمالً دستورات نهادهای دولتی را

که این نگاه موجب شد این پروژه بعد از چندین سال از شروع طرح 
بدون نتیجه  اصلی خود )تعادل و کاهش افت  بخشی عمالًتعادل

 ها( مسکوت باقی بماند. آبخوان
 

 بانک آب؛ نهادی رسمی يا غیر رسمی؟ -1-5

مطرح است رسمی یا غیر رسمی نکته دیگری که در مورد بانک آب 
 ،تیممکن است از لحاظ عضو یرسم ریغ یهاشبکه بودن آن است.

ا از باشد. آنه ریپذانعطاف اریبس و ارتباطات گرانینقش و قدرت باز
ز ا تیدانش و حما دیبه انواع جد یبا فراهم آوردن دسترس یریادگی

مکن ها محال، شبکه نیکنند. با ایم تیحما ،ریمختلف تفس یهاروش
نباشد  قانونیممکن است  تیبسته شوند. عضووااست به خارج از کشور 

 نیممنوع باشد. همچن یآن در مورد موضوع منافع عموم تیو مشروع
رده شکست خو یحکمران یپاسخگو دیبا یکه چه کس ستیروشن ن

تجربه تشکیل شوراهای محلی در سطح (. Rhodes, 2000) باشدها آن
این شوراها با رشد محدوده جغرافیایی شهرها و  کشور و سپس انحالل

جایگزینی شوراهای محلی با شورای شهر در دو دهه اخیر نشان داد 
که از طرف دولت به صورت رسمی که نهادهای اجتماعی در صورتی

مورد اعتماد مردم واقع نشده و کارایی و پایداری  شناخته نشوند عمالً
تشکیل  مجدداً 8۱ز دهه مناسبی را نخواهند داشت )هر چند ا

ها مجددا در دستورکار دولت قرار گرفت، لیکن نتوانست شورایاری
های شوراهای محلی را داشته باشد(. بنابراین بانک آب به توانایی

عنوان یک نهاد اجتماعی غیر دولتی با رسمیت یافتن از سوی دولت 

ر کمک دعالوه بر داشتن اقتدار، موجب افزایش اقتدار دولت از طریق 
تدوین قوانین متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین 

های دولت و شکاف بین دولت تسهیل در اجرای قوانین و کاهش هزینه
 خواهد شد.  و جامعه

 

 گیرینتیجه -8

االتی در مورد بانکداری اجتماعی آب در این مقاله تالش شد به سؤ
یک عمل اجتماعی است؟ دالیل نیاز به  شامل: چرا مدیریت آب ذاتاً

اصالح حکمرانی آب چیست؟ بانکداری اجتماعی آب چیست و چه 
سمی کند؟ رسمی یا غیر راصالح حکمرانی ایفا می نقشی به عنوان ابزار

 بودن بانک آب؟ و دولتی یا غیر دولتی بودن آن؟ پاسخ داده شود.
 

ور آب  تا کنون به منظ بانکداری آب به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت
مدیریت مسایل آبی در نقاط مختلف دنیا با تعاریف متفاوتی به کار 
گرفته شده است. بررسی شکست نهادهای تشکیل شده در مدیریت 

دهد که بانک آب برای موفقیت بایستی غیر بحران آب  نشان می
ه منظور بدولتی بوده و همچنین از سوی حاکمیت رسمیت داشته باشد. 

سخ به ضرورت اجتماعی بودن مدیریت آب به بررسی ماهیت مدیریت پا
وری پرداختیم. بر اساس تئ« مک اینتایر»آب با استفاده از تئوری عمل 

اساس  ای که برعمل مک اینتایر مدیریت آب به عنوان فعالیت پیچیده
استانداردهای همکاری با دیگران استوار است و تالش دارد به سمت 

ریق خیرهای درونی آن عمل، دست یابد، و مدیریت آب برتر خود از ط
استدالل شد که مفهوم بانکداری یک عمل اجتماعی است.  ذاتاً

 هنکیبر ا عالوهاصالح ساختار حکمرانی اجتماعی آب به عنوان ابزار 
 اجتماعی نیز نیاز دارد. و در ، یک ساختاراست یاقتصاد یسازوکار کی

ف بروکراتیک که صرفا بر اقتصاد صورت تکرار ساختارهای غیر منعط
نجر ها مکنند، به اصالح رویهکید میی بانک اب تأبه عنوان هدف غای

رود بانک اجتماعی آب بتواند عالوه بر تسهیل انتظار مینخواهد شد. 
 مقاومت به دلیل در اجرای قوانین حفاظت از منابع آبی با شکستن

قوانین متضاد در کشور گیری از مشارکت مردم، موجب اصالح بهره
با بکارگیری حکمرانی انطباقی و با یادگیری از اشتباهات  شده و نهایتاً

 گذشته موجب دستیابی به امنیت پایدار آب، غذا و انرژی به عنوان
ت االدسته دیگر سؤ عدالت )خیر درونی مدیریت آب( شود. مشتقات

و  شارکتچگونگی ارتقاء م مربوط به وظایف بانکداری اجتماعی آب،
های بانکداری اجتماعی، ثر بر بانکداری اجتماعی، شاخصعوامل مؤ

سازی مشارکتی بانکداری است که چگونگی شروع، طراحی و مدل
 شود در پژوهشهای آتی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.توصیه می
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