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 چکيده 

، اولين شورای هماهنگي مديريت حل مناقشات بين استاني وپيوسته منابع آب همدر جهت دستيابي به مديريت به

وزارت نيرو مکلف شده که شورای همچنين، تشکيل شد.  1391رود در سال پيوسته در حوضه رودخانه زايندههمبه

ه ساختار شورای هماهنگي حوضه زاينده رود تشکيل های درجه دو کشور را مشابپيوسته حوضههمبههماهنگي مديريت 

دهد که اين شورا تاحدودی توانسته از رود نشان ميارزيابي اثربخشي تشکيل شورای هماهنگي حوضه زاينده. دهد

های جديد در حوضه جلوگيری کند و همچنين، برای اولين بار در کشور نمايندگان کشاورزان در بازگذاری

ها عضو . از طرفي، با توجه به اينکه سطح همکاری و عملکرد سازماناندداشته فعال ه مشارکتهای حوضگيریتصميم

باشد؛ شورای هماهنگي های داده و اطالعات حوضه در شرايط مطلوبي نميشورای هماهنگي و وضعيت کلي پايگاه

ا ضمانت اجرايي نداشته است. و در مواردی مصوبات شور چندان نتوانسته در مديريت مناقشات اين حوضه موثر باشد

تواند اقتدار و مشروعيت دفتر مديريت به هم شفافيت شرايط حوضه در کنار طراحي سازوکارهای نظارتي موثرتر مي

اصفهان و های دو استان رنگ بودن همکاری بين سازمانبا توجه به کمهمچنين، پيوسته حوضه را افزايش دهد. 

نفعان ها و اهداف واقعي ذیبيشتر در جهت شناسايي ارزش اتصوبات شورا با مذاکرالزم است مچهارمحال و بختياری، 

 اتخاذ گردد.  گانهای مختلف و خلق ارزش برای همو سازمان

 رود. پيوسته، زاينده همهای حوضه، شورای هماهنگي، مديريت بهسازمان: هاکليد واژه

 

 مقدمه -1

است  بوده مواجه آب بوداز دیرباز با کم زين رانیکشور او  شهرت دارد آبي يو ب يمناطق جهان به خشك نيدر ب خاورميانه و شمال افریقا

کم  دیتشد .[2] شده است ي تشدیدمينوسانات اقل تغييرات و وقوع و با رشد جمعيت در کشور همگام کمبود آب رياخ هایدر سال. [1]

و در آینده  که ما با بحران آب روبرو هسـتيم بر این باور باشندهمگان  آن شده تامنجر به  مشكل مختلف این هایجنبه پيچيدگي ي وآب
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نيست؛ در گزارش چشم انداز جهاني آب، علل  آب يكیزيکمبود فآب تنها ناشي از بحران هرچند، . [4 ،3] این شرایط بدتر خواهد شد

از  .[4 ،3]اصلي مشكالت موجود را نهادهای ناکارآمد، حكمراني ضعيف، عدم انگيزش و تخصيص نادرست منابع آب دانسته است 

تأکيد بر زني ، نبود آمار اطالعات مناسب و توان به مدیریت بخشي مبتني بر چانهميهای حكمراني ناسازگار و ناپایدار ویژگي

وابستگي متقابل، فزوني پيچيدگي و عدم حتميت و افزایش مناقشات منجر به عدم . [5]افزاری اشاره نمود رویكردهای مهندسي و سخت

ناپذیر کرده شور را اجتنابضرورت تغييرات ساختاری در مدیریت آب ک که [6]شده  حكمراني آب پاسخگویي شيوه فعلي واثربخشي 

 است. 

 حکمراني آب در ايران روند تحوالت -1

 حفر جمله نوآوریهای فراوان از و ابداعات بوده که منجر به تمدن ایراني و فرهنگ تكوین و دهيشكل عوامل آب از مهمترین کمبود

های شيوه به مربوط کشوری پيشتاز در زمينه علوم ایران های تاریخي،نوشته در .است شده  ...و بندها آب احداث چاهها و قنوات،

ی اخير، حكمراني منابع آب در ایران مبتني بر یاریگری و سدهتا پيش از نيم .[8 ،7] شودشناخته مي استخراج و مدیریت منابع آب

 مدیریتي نظامهای برداران بوده و دولت مرکزی دخالت مستقيمي در امر توزیع و توسعه آب نداشته است. خلقمدیریت جمعي بهره

ترین رکن یاریگری مهم. رودمي به شمار ایران جغرافيای یگستره در تمدن این هایجلوه از محلي ژگيهایوی با آبياری متناسب سنتي

 . [9] های افراد برای رسيدن به اهداف و منافع غایي چندگانه استهمكاری و همسویي کنشبر 

توان به مواد حقوقي مرتبط با آب در ایران مي( در Water Governance Modeهای تغيير در شيوه حكمراني آب )از اولين نشانه

شمسي، با اجرای اصالحات ارضي،  تصویب  43ی ( اشاره نمود. دهه1322( و قانون تشكيل بنگاه مستقل آبياری )1337قانون مدني )

ترین اثر آن معظيمي شد که مه تحوالت دستخوش آب منابع ( و تشكيل وزارت نيرو، مدیریت1347قانون آب و نحوه ملي شدن آن )

های در سازمان چرخش به سوی مدیریت سلسه مراتبي مبتني بر فرماندهي و کنترل منابع آب بوده است که منجر به تغييرات بنيادین

های اخير آب طي دههرویكرد غالب در مدیریت منابع . [13]های مدیریت مشارکتي شده است توليد کشاورزی سنتي و تضعيف نظام

ی اراضي کشاورزی در رویهی بيور بوده که منجر به تخصيص بيش از حد آب برای صنعت و خدمات شهری، توسعهبيشتر عرضه مح

 ها، وظيفهها شده است. در طي این سالی تقسيم آب و دخالت زیاد در نظم طبيعي رودخانههای مختلف، بر هم زدن شيوهدشت

ده وزارت نيرو به عنوان نماینده حاکميت بوده است. از سوی دیگر، در طي ریزی، حفاظت، توسعه و تخصيص منابع آب بر عهبرنامه

 جهاد وزارت دو گری اقداماتي نظير ادغاماز تصدی حاکميتي وظایف های هفتاد و هشتاد شمسي در جهت تمرکززدایي و تفكيکدهه

 استان ای منطقه آب شرکتهای تشكيل قانون ایران و تصویب آب منابع مدیریت مادرتخصصي شرکت وکشاورزی، تشكيل سازندگي

 تقسيمات با منطبق و آب منابع استاني مدیریت ساززمين که-استاني  آب شرکتهای به هااستان آب امور کل ادارات تبدیل هدف با

 در دستور کار قرار گرفت.  -شد کشور سياسي
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ترین دالیل تحليل محتوای شرح مذاکرات مهم توجه به اهميت مدیریت استاني منابع آب در سير تحوالت مدیریت منابع آب،  با

 باشد:مي 1موافقان و مخالفان مجلس در زمان تصویب این الیحه، به شرح جدول

  ایمنطقه آب تشرک ها بهاستان امور آب کل ادارات نظرات موافقان و مخالفان تبدیل. 1 جدول

  داليل 

 ای جدید ندارد.های آب منطقهای برای دولت از جهت تأمين امكانات و اعتبارات برای شرکتتصویب این الیحه هزینه .1

دهي دهد، امكان خدماتای که چهار تا پنج استان را تحت پوشش قرار ميیكي از مشكالت وجود یک شرکت آب منطقه .2

 شود.ها و گاهي منجر به تداخل در وظایف مياطالع )کافي( از وضعيت سایر استانضعيف و دیگری نداشتن 

ها و...باید تبعيض برداری از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهای ملي در سطح استاندر بهره»قانون اساسي:  48اتكا به اصل .3

 «در کار نباشد...

 ش سرزمين(، حاکميت آبریز و منابع آبریز هم دست دولت باشد.هدف، ایجاد آبریز مشترک است )و با در نظر گرفتن آمای .4

برای جلوگيری از مراجعه یک استان به استان دیگر برای انجام امور آب، و اینكه هر استاني باید شرکت آب و فاضالب  .5

 جدا داشته باشد.

 ها و سرعت عمل در کارهای اجرایيجهت استقالل امور آب استان .6

 رسانيدر خدمت برقراری عدالت اجتماعي .7

 سياست عدم تمرکز .8

 بندی آب در دست وزارتخانه باشد.حاکميت بر آب و نحوه سهميه .9

 شده است.بيش از پنج سال کار کارشناسي روی این الیحه در دولت انجام .13

 ا از ساختار شرکتي برخوردار باشد.ی بخشایجاد یكساني ساختار در وزارت نيرو )همه .11

ای مجلس به در تبصره 1375گردد و اولين بروز قانوني آن هم در قانون بودجه سال باز مي 1374سابقه این موضوع به سال  .12

 های فاقد شرکت داده است.ای در استانوزارت نيرو اجازه تأسيس شرکت آب منطقه

 در موردبحث حاکميتي حوضه، طبق قانون توزیع عادالنه آب تمامي اختيارات حاکميتي آب به عهده دولت است. .13

 ها واگذار گردد.ایف عملياتي )و نه حاکميتي( مدیریت منابع آب به شرکتوظ .14

های مرتبط و همچنين دریافت مستقيم تر مدیریت آب با سایر سازمانبا تصویب این الیحه تعامل بهتر و بيشتر و آسان .15

 اعتبارات استاني به وجود آید.

موافقان )
156

 
نفر(

 

 شود و مغایر یک طرح آمایشي است.مي این طرح باعث بر هم زدن آمایش سرزمين .1

 درستي مدنظر قرار نگرفته است.نشده است و جوانب علمي آن بهکار کارشناسي کافي روی این طرح انجام .2

 توان مدیریت را بخشي کرد.بعلت محدود بودن منابع آب کشور نمي .3

 اند.نمایندگان با حاکميتي بودن این مدیریت مخالف .4

مخالفان)
62 

نفر(
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، بر تفكيک امور حاکميتي و وظایف عملياتي ها به شرکت های آب منطقه ایقانون تبدیل ادارات کل امور آب استانوجود آنكه در با 

های استاني محول گردد و امور هر استان به شرکت در محدوده آب منابع مدیریت عملياتي وظایف تاکيد شده بود و مقرر بود که انجام

و  تخصيص ، تعيينمنابع آب توسعه ریزیو برنامه گزاری، سياستآب منابع جامع آبریز، مطالعات هایحوضه مدیریت قبيلاز  حاکميتي

نيرو باشد؛ عمالً، امكان تفكيک  به عهده وزارت آب ارزش اقتصادی و تعيين ایحوضه بين ، انتقالآب مصرف های مختلفبخش سهم

مراتبي آب در کنار اضافه شدن مدیریت استاني منابع تي و غير حاکميتي مهيا نشد. به عبارتي، مدیریت بخشي و سلسهوظایف حاکمي

آب باعث بروز تناقض در وظایف مدیریتي هر استان در سطح حوضه و تشدید بارگزاری بيش از ظرفيت برد اکولوژیكي شد که در 

 شد.  های مشترک در کشورویژه در حوضهایجاد منازعات بين استاني به ای از موارد منجر به به تشدید بحران وپاره

پيوسته منابع آب، در دهمين جلسه شورای عالي آب در تاریخ همبه دنبال مناقشات بين استاني و در جهت دستيابي به مدیریت به

رود به تصویب رسيد. تاکنون شورای زایندهپيوسته در حوضه رودخانه هم، تشكيل اولين شورای هماهنگي مدیریت به33/13/1392

 اصفهان، استاندار شورا(، استاندار )رئيس نيرو جلسه داشته است. اعضای این شورا عبارتند از: وزیر 11هماهنگي حوضه زاینده رود 

 تجارت، نماینده و معدن صنعت، یروز االختيارتام جهاد کشاورزی، نماینده وزیر االختيارتام یزد، نماینده بختياری، استانداروچهارمحال

 منابع مدیریت مادر تخصصي شرکت آبفا، مدیرعامل و آب امور در نيرو وزیر زیست، معاونمحيط حفاظت سازمان رئيس االختيارتام

 و مدیروبختياری چهارمحال استان کشاورزان صنفي هایتشكل اصفهان، نماینده استان کشاورزان صنفي هایتشكل ایران، نماینده آب

 شورا(.  مرکزی )دبير آبریز فالت ضهحو آب منابع پيوستههمبه مدیریت دفتر

 های حوضه شناسي انواع سازمانگونه -3

های پيوسته حوضههمبهدر جلسه شانزدهم شورای عالي آب وزارت نيرو مكلف شده که شورای هماهنگي مدیریت  با توجه به آنكه

؛ الزم است که اثربخشي تشكيل این شورا مورد شورای هماهنگي حوضه زاینده رود تشكيل دهدمشابه ساختار  درجه دو کشور را

 بررسي قرار گيرد. 

 شرایط برای دسته قابل تفكيک هستند. هر زیر دسته سه به دهند،مي انجام که وظایفي و ازنظر ساختار ها رارودخانه حوضه هایسازمان

 باشد:ربط مناسب ميذی هایاهعملكرد دستگ و حوضه توسعه ازنظر خاصي

 رودخانه حوضه هماهنگي شورای یا کميته 

 رودخانه  حوضه کميسيون 

 رودخانه حوضه سازمان 

واقع قدرت اجرایي ندارد. این  گذاری است و دررودخانه نهادی کامالً مشورتي در جهت سياست حوضه هماهنگي شورای یا کميته

 .باشدآب مي مدیریت در های دخيلموجود و تمامي دستگاه هایسازمان ارشد نمایندگان و رؤسا از شورا معموالً متشكل
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 آورده شده است.  2های این سه الگو در جدول ویژگي

 [12 ،11] هاانواع ساختارهای مدیریتي حوضه. 1جدول

 هاویژگي نوع سازمان

یک سازمان  است و درواقع قدرت اجرایي ندارد. گذارینهادی کامالً مشورتي در جهت سياست هماهنگي شورای یا کميته

دارند؛ معموالً ریزی را بر عهدهرسمي یا شبه رسمي که در آن افراد مسئوليت مشاوره و برنامه

 کنندها محول ميبه این سازمان ریزی استراتژک راها برنامهدولت

تصميمات کالن و راهبردی حوضه ای و ملي اتخاذ از اهم وظایف کميسيون حوضه در سطح منطقه کميسيون

 باشد.نظير برنامه مصارف و تخصيص ساليانه، برنامه ریزی توسعه منابع آب و حل مناقشات مي

متمرکز که کليه امور عملياتي حوضه نظير برنامه ریزی، حفاظت، تخصيص و توسعه منابع  سازماني سازمان

 آب را بر عهده دارد. 
 

 باشد: گذار از سازمان حوضه به سمت شورای حوضه تحقق شرایط زیر مي الزمه

 های با عملكرد مؤثر در حوضه وجود داشته باشند؛سازمان 

 های داده و اطالعاتي غني در سطح حوضه وجود داشته باشد؛پایگاه 

 های توسعه منابع آب حوضه اجرا شده باشد؛طرح 

 [12 ،11] تعارضات مدیریت و حل شده باشد. 

 تحليل اثربخشي تشکيل شورای هماهنگي حوضه زاينده رود -4

های عضو، های عملكرد سازمانرود در زمينهحوضه رودخانه زاینده آب منابع پيوستههمبه مدیریت هماهنگي شورای تشكيلدر ادامه 

 سطح اعتماد و وضعيت داده و اطالعات مورد ارزیابي قرارگرفته است. 

 -  های عضو  شوراسازمانعملکرد 

 منابع برنامه دستور کار این شورا در طي این مدت بيشتر بر بررسيبا تحليل محتوای صورتجلسات شورای هماهنگي حوضه زاینده رود، 

 تخصيص آب با )هماهنگ آبي هرسال در رودهمخزني زایند سد برداریبرنامه بهره تصویب و رودخانه حوضه ساالنه آب مصارف و

 الزم جویيصرفه و اعمال آبي هرسال در استحصال قابل آب منابع اساس بر کنندگانمصرف آب سهميه وزارت نيرو(؛ تعيين ابالغي

 برداریو بهره توسعه درحال هایطرح برای آب منابع تأمين با موافقت عدم یا موافقت و سالي؛ بررسيخشک و آبيکم مواقع در

وضعيت  اراضي کشاورزی، سطوح آب، برداشت )نظير رودزاینده حوضه اطالعات سازیشفاف و بررسيرود؛ زاینده رودخانه حوضه
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 شورای آتي و قبلي مصوبات رود و پيگيری تحققزاینده رودخانه حوضه در آب غيرمجاز هایبرداشت از مصارف(؛ جلوگيری و منابع

 بوده است. متمرکز این حوضه  در آب عالي

، تعهد و پایبندی به مصوبات شورا و ميزان اعتماد اعضای ی هماهنگيهای عضو به شوراسطح اعتماد سازماندهد که ها نشان ميبررسي

 . باشدميشورا به یكدیگر در سطح متوسطي 

 (13)از  شورای هماهنگي حوضه به سطح اعتماد. 3 جدول

 

های دهد که باوجود اینكه همكاری سازمانهای عضو شورای هماهنگي حوضه زاینده رود نشان مينتایج تحليل شبكه اجتماعي سازمان

یافته، اما همكاری بين ب افزایشآبا شرکت مدیریت منابع شورای هماهنگي وبختياری بعد از تشكيل دو استان اصفهان و چهارمحال

همچنان استانداری دو استان بسيار ضعيف بوده و تغييرات چنداني نداشته است و  شوراهای این دو استان قبل و بعد از تشكيل سازمان

 وفصلرف دیگر، این شورا چندان نتوانسته در زمينه حل کنند. از طپيوسته ایفا ميهممدیریت بهنقش محوری را در ارتباط با دفتر 

 مدیریت حوضه موثر باشد. وفاق برای و همدلي افزایش و استاني بين و محلي مناقشات رفع و اختالفات

 وضعيت اطالعات در حوضه زاينده رود  ارزيابي -

روز بودن اطالعات، کافي وضعيت اطالعات در شش بعد در دسترس بودن، صحت و اعتبار اطالعات، سرعت دسترسي به اطالعات، به

تر از حد متوسط است. و پایين 23/4بودن و شفاف بودن مورد ارزیابي قرارگرفته است. وضعيت کلي اطالعات در حوضه دارای نمره 

سازی امور محقق کلي در حوضه در حد ضعيفي است. در شرایط نبود اطالعات مورد توافق، شفافطوربنابراین، وضعيت اطالعات به

 های عضو مقدور نخواهد بود. پذیری و پاسخگویي سازماندنبال آن امكان مسئوليتگردد و بهنمي

 مؤلفه ميانگين

 به شوراهای عضو ميزان اعتماد سازمان 89/5

 تعهد و پایبندی به مصوبات شورا 76/4

 ميزان اعتماد اعضای شورا به یكدیگر 45/4
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 (13رود )از . وضعيت داده و اطالعات در حوضه زاینده1 شكل

 بندی و راهکارهاجمع -5

های روزافزون ناشي از های مختلف در کنار عدم حتميتهای متفاوت و متنوع ذینفعان و وابستگي متقابل بخشنيازها و ارزش

بيني و توضيح سالي و تغييرات اقليمي، باعث بروز و تشدید مناقشه در این حوضه شده است. در این شرایط پيچيده، پيشخشک

 باشد. مي های مدیریتي بسيار مشكلحلجامع راه

دهد که در خصوص اهداف کالن ميترسيم سيستم حكمراني متناسب حوضه زاینده در قالب آنچه هست و آنچه باید باشد، نشان

باید  ههای مدیریتي مبتني بر ایجاد همدلي و وفاق و مشارکت تمامي ذینفعان برای کاهش تعارضات درون حوضحوضه، روش

یعني تأمين آب موردنياز آحاد جامعه برای مصارف مختلف و مدیریت عرضه محور آب جایگزین اهداف فعلي مدیریت حوضه 

حكمراني مؤثر بر اساس اصول  ضروری استاقدامات الزم جهت اصالح و بهبود مدیریت حوضه،  زمينهشود. همچنين، در 

زني و تخصيص آب مبتني بر چانه مدیریت بخشي نظيرپيوسته منابع آب و دیپلماسي آب جایگزین اقدامات موجود هممدیریت به

 از باال به پایين شود.
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 رودحوضه رودخانه زایندهترسيم سيستم مطلوب حكمراني . 4جدول 

 شرایط مطلوب شرایط موجود 

مصارف  برای جامعه آحاد موردنياز آب تأمين اهداف کالن مدیریت حوضه

مدیریت عرضه محور  -روستاها و شرب شهرها

 آب

 حوضه، درون مشكالت و تعارضات کاهش

 -آب منابع مدیریت در ذینفعان مشارکت جلب

 هایتنشکاهش  برای وفاق و همدلي ایجاد

 حوضه آب در منابع کمبود از ناشي اجتماعي

  رودزاینده رودخانه

زني و تخصيص مدیریت بخشي مبتني بر چانه اقدامات  الزم برای اصالح و بهبود

 آب از باال به پایين

 مدیریت بر اساس اصول مؤثر حكمراني

 آب و دیپلماسي آب پيوسته منابعهمبه

 
های جدید دهد که این شورا تاحدودی توانسته از بازگذاریرود نشان ميارزیابي اثربخشي تشكيل شورای هماهنگي حوضه زاینده

های حوضه مشارکت داشته گيریدر حوضه جلوگيری کند و همچنين، برای اولين بار در کشور نمایندگان کشاورزان در تصميم

های داده و ها عضو شورای هماهنگي و وضعيت کلي پایگاهطح همكاری و عملكرد سازمانس اینكه بهبا توجه باشند.  از طرفي، 

و در  شورای هماهنگي چندان نتوانسته در مدیریت مناقشات این حوضه موثر باشد ؛باشداطالعات حوضه در شرایط مطلوبي نمي

 مواردی مصوبات شورا ضمانت اجرایي چنداني نداشته است.

های عضو شورا؛ شفاف سازی امور و وقایع حوضه پذیری، حاکميت قانون و عملكرد سازمانیي،مسوليتالزمه بهبود پاسخگو

است. بنابراین، الزم است سامانه حسابداری و حسابرسي هيدرولوژیكي، اقتصادی و زیست محيطي منابع آب حوضه زاینده رود 

های مختلف حوضه در سطوح مختلف از جمله عموم مردم را خصها، اطالعات و شااندازی شود و بستر نشر و دسترسي به دادهراه

تواند اقتدار و مشروعيت دفتر مدیریت به هم مهيا سازد. شفافيت شرایط حوضه در کنار طراحي سازوکارهای نظارتي موثرتر مي

 پيوسته حوضه را افزایش دهد. 

ها های دو استان الزم است مصوبات شورا با مذاکره بيشتر در جهت شناسایي ارزشرنگ بودن همكاری بين سازمانبا توجه به کم

 های مختلف و خلق ارزش برای همه اتخاذ گردد. نفعان و سازمانو اهداف واقعي ذی
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