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  چکیده:
 مباحثی گذشته در دو دهه ،رواز این. استهای مهم مدیریتی در دنیا از چالشامروزه مدیریت منابع آب و تغییرات اقلیمی 

ویژه بدر حکمرانی منابع طبیعی نظران قرار گرفته است. و مورد توجه بسیاری از صاحبمطرح  منابع برای مدیریت حکمرانی

انسانی ـ طبیعی، عالوه  تنیدهدرهممنابع آب به عنوان یک سیستم  هایمدنظر قرار داد که سیستمباید این موضوع را منابع آب، 

 ،نابع آبیمبد مدیریت و حکمرانی ءسومحیطی، دارای ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز هستند. بر ابعاد اقتصادی و زیست

زایش با افچنین ایران شده است. محیطی، اجتماعی و امنیتی بسیاری در نقاط زیادی از جهان و همسبب ایجاد مشکالت زیست

نظران متعددی به امروزه صاحبزیست های نوین آب، اقلیم و محیطیافتگی و بروز چالشو میل شدید به توسعهمیزان تقاضا 

 حل مسائل نوین آبیها و ایجاد نگرشی صحیح در در نقاط مختلف دنیا برای الگوبرداری از آن دانش بومی یمطالعه اهمیت

به  توانمیچنین مدنظر قرار دادن ساختارهای جدید حکمرانی ی دانش بومی مناطق مختلف و همبا مطالعه .و تأکید دارنداشاره 

در  محیطی و اجتماعیو سازگار با شرایط اقلیمی، زیست راهکارهایی نوین جهت مدیریت منابع آبی با توجه به شرایط امروزه

لعه و واکاوی اصول معرفی شده برای حکمرانی خوب، ابتدا اصول در این مقاله با مطابر این اساس، دست یافت.  هر منطقه

 .شودبررسی میکاربردی و مهم استخراج شده و سپس تطابق این اصول با بخشی از دانش بومی مدیریت منابع آبی 

 حکمرانی خوب، منابع آب، دانش بومی واژگان کلیدی: 

 

 :مقدمهـ ۱

های مناسب نیاز دارد. سالمت ی پایدار به سیاستاقتصادی است و برای استفادهی اجتماعی و توسعه درآب عاملی کلیدی 

وانند تهایی از سیاست عمومی هستند که به طور معمول نمیزیست، کشاورزی، صنعت، انرژی و حمل و نقل جنبهعمومی، محیط

روند فعلی چه چناندهد ها نشان مییبینپیش(. 1) شوند (ریزیریزی )پیبدون در نظر گرفتن دسترسی و یا کمبود آب طرح

آب تقاضای شمار برای تأمین ای نه چندان دور، جهان شاهد مشکالت بیادامه یابد، در آینده دنیا مدیریت در رویکردهای غلط 

ی نتغییری جدی از روند فعلی مدیریت به حکمراتر بدون تعارضاتِ بیشخواهد بود.  آبریزهای در حوضه یچنین تنشِ آبو هم

 . (1۴) ناپذیر خواهد بودخوب اجتناب
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نسبتاً مفهوم  ،اما در بخش منابع آب ؛توجه زیادی را به خود جلب کرده است 1۹۸۰حکمرانی از حدود سال  یلهئمسکه در حالی

 یالگوهای زیادی برای بخش آب، مدیریت پایدار آب و یا مدیریت یکپارچه 2۰۰۰تا  1۹۸۰های جدیدی است. در حدود سال

امروزه حکمرانی به دلیل نقش حیاتی که در (. 2مدت در بخش آب نداشتند )ها تأثیر طوالنیکدام از آنمنابع آب بودند که هیچ

فی عنان، زمانی که اظهار داشت وتعیین رفاه اجتماعی دارد موضوعی مهم و تازه شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد، ک

 ابراینای مواجه شد. بنگسترده استقبالبا  «کن کردن فقر و ترویجِ توسعه استر ریشهترین عامل دحکمرانی خوب شاید مهم»

  (.۴)بسیار متداول شده است  ،هویت بودام و بیکه زمانی گمن ،اصطالح حکمرانیی گذشته در دهه

ط ، متأسفانه توجهی به شرایکشورهای مدیریت منابع آب و تشکیالت کشاورزی و روستایی ریزی سازماناز طرفی در برنامه

جا ریزی واحدی برای همههای غربی، برنامهاز نظریه برداریکپیتوهم توسعه و نشده و با اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی متنوع 

و بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای  ایرانها در های این برنامهدر نظر گرفته شده است. یکی از دالیل شکست

ای است که از متن و بطن توجهی و جهل مرکب نسبت به تجربیات چند هزار سالهی گذشته ناشی از بیتین در چند دههال

شرایط اقلیمی و فرهنگی این کشورها برخاسته است و پادزهر بسیاری از مشکالت دانش مدیریت آب این کشورها را در خود 

ندانه روی خردمبه هیچ ،اقلیمی این مرز و بوم استـ اصلِ شرایط فرهنگی نهفته داشته است. رها کردن تجربیاتِ خودی که ح

 ریزی، برای دستیابی به حکمرانیها در فرآیند برنامهی دانش بومی مناطق مختلف و توجه به آنمطالعه ،بنابراین (.1۵نیست )

 ی پایدار امری ضروری است.خوب و توسعه

 

 :مبانی نظریـ ۲
متعددی  تعاریفباشد.  ی جامعه مناسب و عادالنهکه برا یهایبرای تدوین و اجرای آن دسته از سیاستحکمرانی مفهومی است 

گران( و ساختارهایی سروکار دارند که در تدوین و اجرای )کنش 1بازیگران زها با تعدادی ااز حکمرانی وجود دارد اما تمام آن

ای از محدوده» :حکمرانی را به این صورت تعریف کرد ،سازمان مشارکت جهانی آب 2۰۰۳ها دخیل هستند. در سال سیاست

ختلف در سطوح م های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری که برای توسعه و مدیریت منابع آبی و رساندن خدمات آبیسیستم

ای از محدوده»( حکمرانی آب را به عنوان 2۰1۵) 2()سازمان توسعه و مشارکت اقتصادی OECD(. ۵« )اندجامعه ایجاد شده

کند که از طریق آن تصمیمات گرفته شده ها و فرآیندهای )رسمی و غیررسمی( سیاسی، نهادی و اداری تعریف میقوانین، روش

 عگیران در برابر مدیریت منابگیرند و تصمیمهایشان را در نظر مین منافعِ خود را بیان کرده و نگرانیمدخالشوند، ذیو اجرا می
 (.۶)« و رساندن خدمات آبی پاسخگو و مسئول هستند آب

یابی کند، ظرفیتِ دستمی لیتبد «خوبکمرانی ح»را به آب چه حکمرانی واضح است که حکمرانی اساساً یک فرآیند است. آنپر

کند بیان می OECDشود. های پایدار آبی میهای مدیریتی و سیاستاست که منجر به شیوه ۴و فراگیر ۳به نتایج با روشی عادالنه

های کلیدی آب با استفاده از ترکیبی از فرآیندهای پایین به باال و بتواند به حل چالش کهاست  ایبه گونهکه حکمرانی خوب 

به جای  کهاست  ایبه گونهحکمرانی بد در مقابل، ال به پایین کمک کند و در عین حال روابط دولت ـ جامعه را تقویت کند. با

                                                 
1 Actors 

2 Organization for Economic Cooperation and Development 

3 Fair 

4 Inclusive 
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های معامالت متناظر ایجاد کند و در بوروکراسی )دیوان ساالری( غیرضروری با هزینه رکز بر حل مؤثر و کارآمد مشکالت،تم

 (.1)نهایت به نیازهای واقعی پاسخ ندهد 

مانع از  های خوب و تکرارپذیر،موردینمونهاز های خوب، هدفمند، غیرمتعصبانه و مستقل تحلیلمطالعه و دردسترس نبودن 

 مسأله، این آب اجرا های حکمرانی مناسب و قابلِبه لحاظ شیوهبهبود حکمرانی آب در هر بخش مصرف آب شده است. 

های خاص خود را بر اساس شرایط، نیازها، انتظارات و استراتژیبا توجه به شرایط اقلیمی خود  ایمنطقهضروری است که هر 

 ها با شرایطهای حکمرانی مناطق دیگر کورکورانه و بدون وفق دادن آناین شیوه که روشهای خاص خود تدوین کند. قابلیت

 بار آن در بسیاری کشورها مشاهده شده است.یج زیانمنسوخ است که نتانامعقول و برداری شود، روشی خاص هر منطقه کپی

های حکمرانی آب در هر منطقه باید بر اساس ارزیابی دقیق شرایط وضوح اثبات شده است که استراتژیامروزه این مسأله به

ز تجارب موفق و ا البته این مسأله به معنای عدم استفادهمختلف آن منطقه و بررسی قابلیت تکرارپذیری آن، ساختاریافته شود. 

 .تثر در دنیا نیسؤم

 

 :روش تحقیقـ ۳
بین  ی مدیریت منابع آبی و تحلیل ارتباطاین تحقیق به منظور بررسی مبانی و اصول حکمرانی و بررسی دانش بومی در زمینه

وده ای و اسنادی و تحلیل منابع استوار باصول حکمرانی و دانش بومی صورت گرفته است. این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه

 پردازد.ی مرتبط میهای منتشرشدهکاوش اهم اسناد و پژوهشبا  و به بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات

 

 :های مختلفـ واکاوی اصول حکمرانی خوب آب از دیدگاه۴
المللی مانند کند. نهادهای مختلف بینای است که تعریف واحدی ندارد و در سطوح زیادی عمل میحکمرانی مفهوم گسترده

 ،ی اروپا( و اتحادیهUNهای مختلف ملل متحد )بانک جهانی، نمایندگی (،OECDسازمان توسعه و همکاری اقتصادی )

ود های معمول برای بیشتر تعاریف وجکنند. اگرچه بعضی مشخصهحکمرانی را بر اساس وظایف، منافع و تعصبات خود معنا می

شود یگیری محلی متصمیم پذیری(، شفافیت و مشارکت وها شامل اصولی از جمله پاسخگویی )مسئولیتدارد. این مشخصه

(۳.) 

های مختلف متفاوت که اصول حکمرانی خوب از دیدگاه دهدنشان میی حکمرانی خوب آب ی مقاالت متعدد در زمینهمطالعه 

د از بیان شده است. بع برای آن نظران و متخصصان مختلفبه بعد اصول متفاوتی از دیدگاه صاحب 2۰۰۰ویژه از سال بوده و به

ها در ترین دیدگاهبرخی از مهم بهکه در ادامه  بررسی شدبرای این اصول  شدهی متعددِ مطرحهادیدگاه ،مختلفی منابع مطالعه

آورده های مقاالت و منابع مختلف دیدگاه نویسندهحکمرانی خوب از اصول  1در جدول بیان اصول حکمرانی اشاره شده است. 

ها در این زمینه است ترین دیدگاهیکی از رایج OECDاصول حکمرانی خوب آب از دیدگاه  الزم به ذکر است که .شده است

 که در مقاالت بسیار متعددی به آن استناد شده و مبنای کار و مطالعات قرار گرفته است. 

 نظران مختلفـ بررسی اصول حکمرانی خوب آب از دیدگاه صاحب1جدول 

 حکمرانی خوب آباصول  دیدگاه
UNDP   گراهام و(

 (2۰۰۳همکاران، 

 اجرا ـ (Direction) (سو و)سمت  جهت ـ (Legitimacy and voice) مشروعیتبودن و  برحق

 (Fairness) عدالت ـ (Accountability) ییپاسخگو ـ (Performance) (یی)کارآ
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OECD 

 همکاران، و)آخموچ 

2۰1۸) 

 Trust and) تعامل و اعتماد ـ (Efficiency( )ی)کارآمد یورهرهب ـ(effectiveness)  یاثربخش

engagement) 

 همکاران، و)سوما 

2۰1۵) 

( دادن شینما ای) یندگینما ـ (Responsibility) یریپذتیمسئول ـ تیمشروع ـ ییپاسخگو

(Representation) تیشفاف ـ (Transparency) 

و همکاران،  ی)اکامن

2۰11) 

 ییپاسخگو ـ (Participation) مشارکت ـ تیشفاف

 2۰۰1 اروپا، یهیاتحاد

 همکاران، و)اشتون 

2۰۰۵) 

 کیدموکراتـ  (Coherence) انسجامـ  یاثربخشـ  ییپاسخگو ـ مشارکتـ  (Opennessبودن ) باز

(Democratic)  ب تیتمامـ(یبیعی( )Integrity) 

 

 ـ یریپذتیمسئول ـ تیشفاف ـ ییپاسخگو ـ (Consensus oriented) عامتوافق بر یمبتن ـ یمشارکت (2۰1۰ وستل،)پاول 

 تیحاکم از یرویپ ـ (Equitable and Inclusive) بودن جامع و منصفانه ـ یو کارآمد یاثربخش

 (Follows the rule of law) قانون

 همکاران، و)بنسون 

2۰1۵) 

 خاص یابزارها از استفاده ـ (Collaborative decision-making) سازی مشارکتیتصمیم ـ تیشفاف

 (The use of specific policy instruments) یاستمداریس

 ـ یریپذتیمسئول ـ ییپاسخگو ـ (Sufficient information flows)اطالعات  انیجر ـ تیشفاف (1۹۹۸)کاکونگ، 

 (Stakeholder participation) مدخالنیذ مشارکت

 

تمام  حل کلی و واحد برای حلاین اصول برای دستیابی به حکمرانی خوب آب بر مبنای این فرض گسترش یافتند که یک راه

توان بر اساس آن ها وجود دارد که میها و مسائل آبی در سراسر جهان وجود ندارد؛ اما فهرستی از اصول و شاخصچالش

ای خوب برای حکمرانی دست یافت. این اصول گیری به شیوهرآیند تصمیمفهرست و با درنظرگرفتن و اجرای آن اصول در ف

اخذ  مدخالنهای عمومی قوی که با مشارکت ذیکند و به سیاستآبی کنونی و آینده کمک میمسائل و مشکالت به مواجهه با 

ها و مناطق مختلف متفاوت است مکان های آبی درو شرایط است، بنابراین سیاست ۵اند، نیاز دارد. حکمرانی وابسته به زمینهشده

 .و باید با ظرفیت منابع متناسب باشد

مقاله،  ینااند. در ذکر شد اصول متفاوتی برای دستیابی به حکمرانی خوب از نظر متخصصان مختلف تعریف شدهطور که همان

تأکید در آن بر دو اصل اساسی مشارکت های حکمرانی بوده و با توجه به اهمیت حکمرانی مشارکتی سازگار که یکی از شیوه

اصول حکمرانی خوب در نظر گرفته دو اصل مهم از ده به عنوان شمدخالن و سازگار بودن حکمرانی است، دو اصلِ ذکرذی

با توجه به مطالعات انجام شده در بخش حکمرانی خوب مشخص شد که با توجه به تکرار دو اصل چنین شوند. هممی

ترین نظران مختلف، این اصول در حکمرانی خوب آب بیشهای بسیاری از متخصصان و صاحبت در دیدگاهپاسخگویی و شفافی

توان به عنوان شفافیت را می.۴پاسخگویی و  .۳ یسازگار .2مشارکت  .1ی کار چهار اصلِ: اند. لذا در ادامهاهمیت را داشته

مود. با توجه به مطالعات انجام شده تعریفی دقیق برای هر کدام اصول حکمرانی مشارکتی سازگار تعریف نترین بخشی از مهم

 از این چهار اصل ارائه خواهد شد.

                                                 
5 Context 
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ن مدخالها مشارکتِ ذیگذاری و اجرای موفق سیاستترین عوامل برای سیاستهای حکمرانی یکی از مهمـ مشارکت: در شیوه1

ف های مختلین همکاری اعضای دولتی با یکدیگر و با گروهچنگیری و اجرا و همخصوص مردم بومی در فرآیند تصمیمو به

ت شود که منافع اکثریگیری باعث میهای مختلف در فرآیند تصمیممدخالن از گروهمدخالن غیردولتی است. مشارکت ذیذی

ی و مدخالن متعدد )از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادهای مختلف جامعه اعم از افراد محلی، متخصصان و ذیگروه

 زیراشود؛ ها میسازی تصمیمات و سیاستمحیطی( تأمین شده و در نتیجه باعث تسریع بخشیدن به فرآیند اجرا و پیادهزیست

 اعتماد و پذیرش عمومی )رضایت عموم( در جامعه افزایش یافته است.

 داخلی را در پاسخ به تغییر شرایط هایبتوان فرآیندها و رویهدر سیستم حکمرانی نیازمند آن است که  ی: سازگاریـ سازگار2

که منابع طبیعی همیشه در حال تغییرند و شرایط مختلف در یک منطقه همیشه به (. از آنجایی۷) ردداخلی یا خارجی بازآرایی ک

فق ها را با شرایط جدید وسازی سیاستگیری و پیادهالگوی حکمرانی باید بتواند تا فرآیندهای تصمیم باشد،یک صورت نمی

بودن وجود دارد و  بینیپیش موقع به تغییرات پاسخ دهد. بنابراین در منابع طبیعی همواره غیرقابلداده و با تنظیم و سازگاری به

های چنین در حکمرانی سازگار به زمینهباشد. همو استوار پذیر حکمرانی سازگار باید برای تطبیق با شرایط جدید انعطاف

ـ طبیعی  ی انسانیتنیدههای درهمهای منابع آبی سیستمشود. با توجه به اینکه سیستمبودن آن توجه میاجتماعی و پیچیده 

 گونه منابع از اهمیت باالیی برخوردار است.در حکمرانی اینی هستند، تأکید بر ویژگی سازگار

ها اید چگونگی اجرای تصمیمات و سیاستی هدایت و رهبری را در یک سیستم برعهده دارند بکسانی که وظیفه ـ پاسخگویی:۳

اند را به سایر بازیگران و ها محول شده است و اقداماتی که در مدت زمان معین انجام دادهچنین مسئولیتی که به آنو هم

شود؛ چراکه عملکرد مسئوالن، مدخالن میتر در بین ذیمدخالن توضیح دهند. اصلِ پاسخگویی باعث ایجاد اعتماد بیشذی

ترتیب رهبران در برابر تصمیمات و گیرد. بدینمدخل قرار میهای ذیگیران اصلی تحت نظارت تمام گروهنهادها و تصمیم

 مدخالن پاسخگو باشند.اقداماتشان مسئول هستند و باید برای آن به وضوح در برابر سایر ذی

تلف های مخمدخالن و گروهدر دسترس باشند تا ذی ها بایدگیریها و تصمیمگذاریـ شفافیت: اطالعات مربوط به سیاست۴

آشکارا باشد.  گذاری باید واضح وگیری و سیاستبیانی دیگر فرآیند تصمیمگیری را بدانند. بهدر جامعه بتوانند علت هر تصمیم

است. در  هشود که هر تصمیم توسط چه نهادی و با مشارکت چه کسانی و با چه توجیهی گرفته شدترتیب مشخص میبدین

مدخالن و عموم مردم این صورت احساس مسئولیت در برابر اقدامات در سطح جامعه افزایش یافته و اعتماد بین دولت و ذی

 تواند به مهار فساد در بین مقامات دولتی و مسئوالن کمک کند.شود. شفافیت میزیاد می

 

 :تطابق اصول حکمرانی خوب با دانش بومی در منابع آبـ ۵
را در مدیریت و دانش بومی منابع آبی  حکمرانی خوب در دهشفیتعر توان نمودِ اصولسادگی میف تصور بسیاری، بهبرخال

ی ملی هر قوم است که دانش بومی، بخشی از سرمایه در گذشته در مناطق متعددی از ایران و روستاهای مختلف مشاهده کرد.

بومی، حاصل  گیرد. دانشها از محیط زندگی را در برمیدانش اکولوژیک آنهای محلی و ها و آگاهیها، روشباورها، ارزش

های آوریها و فنافزون بر کوتاهی در گردآوری دانش (.1۶طبیعی، اقتصادی و اجتماعی است )ها آزمون و خطا در محیطقرن

های گذاریها و سیاستو از آن جمله برنامهبه دالیل گوناگون های گذشته یاستگذاران ما در دههس ،زیستمربوط به طبیعت و محیط

اند. ت برخاستهزیسی تولید و حفظ محیطهای مدیریتی کارآی سنتی در زمینهندانسته به تخریب بسیاری از نظام عموماًنسنجیده و 

و بسیاری از  ̎ مال ̎و  ̎ واره ̎، ̎ بُنه ̎های کشاورزی و دامداری همچون های تولید تعاونی در زمینهاز آن جمله تخریب نظام
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های حکمرانی باید به این موضوع توجه داشت که شیوه (.1۵های اقتصادی و اجتماعی است )های سنتی دیگر در زمینهمشارکت

سادگی الگوی واحدی از حکمرانی را در توان بهو مدیریت بومی در هر منطقه با توجه به شرایط آن منطقه متفاوت است و نمی

ها با هایی از مدیریت و دانش بومی منابع آبی در نقاط مختلف ایران و تطبیق آننمونه 2در جدول  اده کرد.مناطق مختلف پی

 شود.شده برای حکمرانی خوب مشاهده میاصول تعریف

 هایی از مدیریت و دانش بومی منابع آبی با اصول حکمرانی خوب آب ـ تطبیق نمونه2جدول 

 اصول حکمرانی هایی از مدیریت و دانش بومی منابع آبی نمونه

 نیا داربیش یهانیزم ژهیو به ریکو یهیحاش یروستاها در که بود یاریآب روش ینوع ،یاکوزه یاریآب

 با و بردندیم فرو خاک در گلوگاه تا را آب یهاکوزه روش، نیا در. گرفتیم قرار استفاده مورد مناطق،

 زین بارکی وقت چند هر. پرداختندیم ـجاتیفیص عمدتاًـ کشت به کوزه، اطراف در موجود نم از استفاده

 (.1۶) کردندیم آب را هاکوزه

 یسازگار

 ای ،قناتهمچون  یابانیبمهیو ن یابانیب یاز منابع محدود آب در نواح یبرداربهره یسنت یهاکیتکن

 طیبا شرا یسازگار لیبه دل یسنت یکشاورز دیتول یوهیش ای ،بنهمانند  یجمع یبرداربهره یهاروش

یمناطق به شمار م نیا داریی پاتوسعه یهاروش نیترامروزه مناسب ،ینواح نیی اشکننده کیاکولوژ

 (.1۵) روند

 مشارکت ،یسازگار

 یهادر قالب گروه ستان،یبه دشت س رمندیها و انهار آب رود هکانال یروبیالو  تیریمد یجمع نظام

 یاصل یهااز مؤلفه یکیاست،  شدهیم دهینام حَشَرکه  یچند هزار نفر یکار یافتهیبزرگ و سازمان

دشت  لیتبد یدر منطقه و عامل اصل دیتول ابیمنبع و عنصر کم نیترمنابع آب به عنوان مهم تیریمد

  (.1۵) گذشته بوده است یهادر دهه رانیی ابه انبار بزرگ غله ستانیس

 یسازگار مشارکت،

اند دو موظف نیکه ا شوندیانتخاب م رابیسرمو  رابیم یعموم یمجمع در ساله هر اراک جانیخسب در

 مقدار سال هر در فهیوظ نیا انجام قبالآب را از محل بند تا ده برسانند و نگذارند آب هرز برود. در 

 (.1۵) رندیگیم یزراع جفت هر از گندم ینیمع

 ت،یشفاف مشارکت،

 ییپاسخگو

و راه  زدیریفرو م هایجو یبرف و باران لبه زشیفش کنگاور، چون در زمستان بر اثر ر یروستا در

را که  یاتیرودها پاک شوند. عمل نیا دیآب به مزارع برسد با نکهیا یبرا شود؛یمسدود م باًیها تقرآب

 (.1۵) ندیگو جورو یبه اصطالح محل شودیرودها انجام م نیا یرو

 یسازگار مشارکت،

 که دارد اُومال هفت دره نیا. است اُومالبه نام  یمأموران یدارا رودخانه آب همدان در مرادبک یدره در

 را خود مزد و اندمشغول رودخانه آب میتقس به زییپا آخر تا شودیم کم رودخانه آب که تابستان اول از

 (.1۵) کنندیم افتیدر هاآن آب نسبت به مالکان از

 مشارکت، ،یسازگار

 ییپاسخگو ت،یشفاف

 پول یمقدار سال مدت طول در داوطلبانه کشاورز هر که است یصندوق یدارا تفرش در ناوشش قنات

 کی دارند ازین آب به کمتر زارعان که یمواقع در. ردیگ قرار استفاده مورد لزوم موقع در تا زدیریم آن در

 یروبیال به ازین قنات اگر. زندیریم صندوق در را آن پول و فروشندیم را( ناو کی) قنات آب از ششم

  (.1۵) دهندیم الحسنهقرض پول نیا از زاین صورت در و ماندیم یباق قنات صندوق در پول باشد نداشته

 تیشفاف مشارکت،

دارند.  یناکشبه نام  یروش انییروستا یخاک زراع یمبارزه با شور یدر ابرقو، برا یگیبچاه یروستا در

 رابیبعد از س شودیکه به مزارع داده م یتا آب کنندیکه گرداگرد مزارع م ینیرزمیاست ز یناکش آبروگاه

 مشارکت ،یسازگار
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 تیهدا ریکو به جاآن از و کند منتقل ناکش به و حل خود در را نیزم نمک و کند فروکش اهیگ کردن

  (.1۵) شود

 یال ۷ نیب ساله هر آن مزارع و زیپار نیمالک خرده ،یبارندگ زانیم و سال وضع به بسته رجانیس زیپار در

 ترآبکم که دستنییپا مزارع و روستاها به نوبت دو ای و کی در را خود قنوات و رودخانه آب روز 1۵

 (.1۵) دندیبخشیم بودند

 ،یسازگار مشارکت،

 ییپاسخگو ت،یشفاف

 یو استفاده گریکدیبه  یاری یبرا یرانیکشاورزان ا یاز شگردها گریدیکی یآب قرضو  به آب آب

 ابیآب کم کهیکار نه تنها در هنگام نی. اکندیبروز م یمتفارت یهاخردمندانه از آب است که به شکل

  (.1۵) شودیفراوان است انجام م اریهم که آب بس یاست، بلکه در مواقع

 مشارکت ،یسازگار

باغات بدون حقآبه از آب  ایبه هدر نرود و  ییاز آب بود که جا ینگهبان یگمارچ یفهیکرمان وظ در

 یهااغب به بارکی یروز معموالً ی. گمارچردیخارج از نوبت آب خود از آن بهره نگ یکس ایاستفاده نکنند 

 (.1۵) نمودیم یسرکش قنات آب ریمس

 ییپاسخگو ت،یشفاف

 

 :گیرینتیجهبندی و ـ جمع۶
آب  ی پایدار منابعرود به معنای توانایی یک سیستم اجتماعی برای توسعهی آب به کار میزمانی که مفهوم حکمرانی درباره

محیطی و اجتماعی و تأثیر آن در حکمرانی الزم است که در حکمرانی های زیستاست. با توجه به متغیر بودن شرایط سیستم

مدخالنِ مختلف در آن منطقه توجه شود. ها، باورها و منافع ذیچنین ارزشهمهر منطقه به شرایط مختلف آن منطقه و 

ی مطالعهی باشند که باید بر پایهمدخلی میگوهای چند ذیوی مدیریت منابع آب در اصل گفتگیری دربارهوگوهای تصمیمگفت

ی چنین واکاوو شرایط اقلیمی محیط و هم های حکمرانی آب در هر کشور، دانش بومی آن منطقه، بررسی نیازهای آبیسیستم

ر از یک کشوهایی در هر کشور و حتی در هر منطقه گیریالزم برای اصالحات آینده باشند. چنین مطالعات و تصمیم تغییراتِ

 هچنین سیستم حکمرانی آبی آن منطقمحیطی و هماجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی،

 د.های مناسب اتخاذ شونهای مختلف منطقه به دقت مورد مطالعه قرار گیرند و در نهایت سیاستمتفاوت بوده و باید ویژگی

ه و محیطی آن منطقترین نقاط قوت دانش بومی سازگاری این دانش با شرایط محلی، اقتصادی، اجتماعی و زیستیکی از مهم

ابق دلیل سازگاری و تطی محلی بومی بههای سنتی در جامعهها و روشاری از تکنیکافراد ساکن در منطقه است. از طرفی بسی

 شود.ها توجه به اصول تعریف شده برای حکمرانی خوب مشاهده میهایی هستند که در آنبوم، روشبا زیست

ه تقلید صرف ک توجه داشت سازی به معنای بازگشت به گذشته و یا بستن درها به روی تحول و نوآوری نیست بلکه بایدبومی

ن، های نو و تقلید از دیگرای شایانی به همراه نداشته است. باید مواظب بود که در پذیرش روشو کورکورانه تا کنون نتیجه

ها مناسب را نیز نابود نساخت. دانش بومی یک مجموعه و سیستم فلسفی از دانش به وجود آمده در طی قرن های بومیِروش

رح توان این نکته را نیز مطجا میدر این کند.ه است که در طول زمان به طور دائم با اطالعات جدید رشد و تغییر میعقل و تجرب

ها و مدرنیسم به سوی کثرت به جای وحدت، در راستای ارج نهادن به تفاوتگیری پستهای فلسفی سمتکرد که در دیدگاه

ی دانش بومی در مناطق مختلف و تالش برای در سراسر جهان است. لذا مطالعه بومی یهاها و توجه به تنوع دانشناهماهنگی

 خصوص در مناطق با شرایط وگشای بسیاری از مشکالت مدیریتی بهتواند راهها با توجه به شرایط امروزه میاستفاده از آن

های شاخص شده برای حکمرانی خوب آب،شناخته ی اصولبا مطالعهدر این مقاله سعی بر آن بود تا  های متنوع باشد.اقلیم
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به تطابق  ی دانش بومی مدیریت منابع آب در نقاط مختلف ایران،سپس با مطالعه وها ارائه تر واکاوی شده و تعریفی برای آنمهم

 تارهایمی و در ساخبسیاری از این اصول در دانش بو، مشاهده شد که پس از تطابق اصول این اصول با دانش بومی پرداخته شد.

ی دانش بومی و بررسی دقیق ساختارهای مدیریت منابع آب در گذشته و مدیریت منابع آب وجود داشته است. لذا با مطالعه

با توجه به شرایط امروزه و سازگار  حکمرانی آبراهکارهایی نوین جهت به توان میچنین مدنظر قراردادن اصول حکمرانی، هم

 محیطی و اجتماعی در هر منطقه دست یافت.یستبا شرایط اقلیمی، ز
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 .۶۴ـ۵1(. 2)۴۸هجری. تاریخ و فرهنگ. 



 دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

 1397بهمن  14و  13 -تهران 

 سالن همایش های صدا و سیما

۹ 
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 . ۵۶روستایی. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 
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Abstract  
Today, water resources management and climate change are the key management challenges in 

the world. Hence, over the past two decades, new approaches of governance have been 

introduced and considered by many scholars to manage resources. It should be considered that 

the system of water resources, as a natural-human complex system, consists of economic, 

environmental, social, political and security dimensions. Mismanagement and poor governance 

of water resources have caused environmental, social and security problems in many parts of 

the world as well as in Iran. Today, many scholars have pointed out the importance of studying 

tacit knowledge in different parts of the world in order to make a proper attitude in addressing 

water issues. Therefore, novel strategies for managing water resources can be found by studying 

tacit knowledge of different regions, as well as considering new governance structures, 

according to the current climate, environmental and social conditions in each region.  
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