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 در. باشاد یما  یاایی ح یاربس انسانی مطلوب زندگی و هایستماکوس کارکرد برای و دهدیم شکل را یامنطقه یاندازهاچشم که است ضروری طبیعی منبع آب
 برای را جدی پیامدهای اقتصادی و جمعیتی اقلیمی، یغییرات دلیل به هیدرولوژیکی هاییمرژ یغییرات. دارد قرار اییندهفزا رفشایحت حیایی، منبع این حاضر، حال
 باا  مقابلاه  بارای  کشاور  یا   یاوا   یعیاین  در آب حکمرانای  اهمیت بر ،منتشرشده منابع و آب اخیر المللیینب یهاکنگره. است آورده بار به زیستیطمح و مردم
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 طاور باه  آب حکمرانی و عام طوربه نیحکمرا  مفهوم که داشت اذعا  یوا یم ایرا  در آب منابع مدیریت مورد در گرفتهانجام مطالعات و منابع بررسی با. کمیابی
 مطالعاات  جهاانی  ادبیات در شدهمطرح مباحث از بسیاری خالی جای و است، نشده یبیین یدرستبه هنوز آ  زوایای از بسیاری که است یبحثقابل موضوع خاص،
 را مسالله  ایان  نهاادی  یدابیر و ابزارها ،هاچالش مفاهیم، آب؛ جهانی اتادبی از یریگبهره با نمایدیم یالش مقاله این. گرددیم احساس ایرا  در زمینه این در آب
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 1مقدمه

 سابقهبی بحرا  با جها  یکم و بیست قر  ابتدای در
 در آب کمبود و یخریب مورد در هادغدغه بوده، روبرو زیستیطمح
 جهانی چرخه ینگاینگ رابطه دلیل به که چرا اشد،بمی گسترش حال
 مورد را غذایی امنیت بحرا ، این غذا، یولید و اراضی مدیریت آب،

 یباًیقر یزاید به رو بحرا  این وجود مورد در. است داده قرار یهدید
 عموم. باشدمی یزیماقابل گروه سه در ولی دارد، وجود جهانی اجماعی
 و استخراج که یرییبینابه دانند،می آوریفن از ناشی را بحرا  مردم

 یریکارگبه با اراضی از برداریبهره و آب از ازحدیشب استفاده
 هایپمپ عمیق، هایچاه بزرگ، سدهای نظیر پیشرفته هایآوریفن

 گروه این لذا. است پذیرامکا  شیمیایی کودهای و آالتماشین قوی،
 بهبود و اریقاء طریق از و آوریفن هایحلراه در را بحرا  از خروج
 ،هاکنیرینشآب نظیر مناسب هایآوریفن به دستیابی و آوریفن

 غیره و مناسب کودهای بارا ، آب سازیذخیره ای،قطره آبیاری
 حکمروایی از ناشی فعلی بحرا  معتقدند دوم گروه. نمایندمی جستجو
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 فقر، نگری،بخشی نظیر عواملی بوده وخاکآب نادرست مدیریت و بد
 این در ناکافی یوسعه و گذاریسرمایه نبود نادرست، ریزیبودجه فساد،
 مشارکت نبود و مریبط هایسازما  و نهادها کفایت نبود بخش،
 به دستیابی موانع ازجمله را بخش این در آفرینا نقش یا ذینفعا 
 هاآ  ازجمله و سوم گروه. شمارندیبرم آب و اراضی پایدار مدیریت
 و افراطی گرایمصرف زندگی شیوه ،زیستیطمح فیلسوفا  از بسیاری
 ی  در مثالعنوا به چراکه. دانندمی بحرا  این دلیل را ناپایدار
 آب نیازمند که دارد یولیدایی به گرایش مصرف الگوی جهانی مقیاس
 قابلیت و فراوانی"بر مردم عموم نگرش دلیل به همچنین و بوده زیاد

 بنابراین. است یافتهیشافزا آب مصرف "جاهمه در آب دسترسی
 از ناشی را آب یرذخا و آب کمی اراضی، یخریب اول گروه کهیدرحال
 را نادرست مدیریت و نادرست حکمروایی دوم گروه و دانسته آوریفن

 یلقی طرز و آگاهی به را ما یوجه سوم گروه دانند،می بحرا  عامل
 همکارا ، و باللی) دارندمی معطوف عمناف به نسبت جامعه عمومی
1331.) 
 آب منابع مدیریت مورد در گرفتهانجام مطالعات و منابع بررسی با
 و عام طوربه حکمرانی مفهوم که داشت اذعا  یوا یم ایرا  در

 از بسیاری که است یبحثقابل موضوع خاص، طوربه 5آب حکمرانی
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 از بسیاری خالی جای و ت،اس نشده یبیین یدرستبه هنوز آ  زوایای
 در زمینه این در آب مطالعات جهانی ادبیات در شدهمطرح مباحث
 از یریگبهره با نمایدیم یالش مقاله این.گرددیم احساس ایرا 
 مسلله این نهادی یدابیر و ابزارها ،هاچالش مفاهیم، آب؛ جهانی ادبیات

 .نماید بررسی را
 

 آن یهاداللت و آب حکمرانی -1
 را یامنطقه یاندازهاچشم که است ضروری طبیعی منبع بآ
 انسانی مطلوب زندگی و هایستماکوس کارکرد برای و دهدیم شکل
 اییندهفزا فشاریحت حیایی، منبع این حاضر، حال در. باشدیم حیایی
 اقلیمی، یغییرات دلیل به هیدرولوژیکی هاییمرژ یغییرات. دارد قرار

 به زیستیطمح و مردم برای را جدی امدهایپی اقتصادی و جمعیتی
 بر، منتشرشدهمنابع  و آب اخیر المللیینب یهاکنگره .است آورده بار

 با مقابله برای کشور ی  یوا  یعیین در آب حکمرانی اهمیت
 ;Rogers and Hall, 2003)اندنموده یدیأک آب آیی یهاچالش

Solanes and Jouravlev, 2006; Hill et al., 2008; Pahl-

Wostl et al., 2008a; OECD, 2011, 2015; UNEP, 2012) .
 که اندنموده اعالم یدرستبه زما  این ها درآ  از بسیاری ،درواقع
 . کمیابی بحرا  نه و باشدیم حکمرانی بحرا  آب، جهانی بحرا 

 است امور خردمندانه یدبیر بر یدیأک حکمرانی، واژه از منظور
 به حکمرانی 1آلبرو ازنظر. گردد مطلوب نتایج به نجرم که یاگونهبه

 سیستم یعنی حکمرانی،. است مردم یلهوسبه جامعه مدیریت معنی
 و( هایتمسلول)کارکردها ،هاسنت ساختارها، بین یعامالت از اییچیدهپ

 پاسخگویی، یعنی کلیدی ارزش سه یلهوسبه که( عملکردها) فرایندها
 (.1331 همکارا ، و معمار زاده)شودیم مشخص مشارکت و شفافیت

 در که شودیم اطالق ییهانظام کلیت به آب، حکمرانی
 ،درواقع. اندیلدخ آب منابع مدیریت و یوسعه درباره گیرییمیصم

 بین روابط بر که است حکومت از یرکامل مفهومی آب حکمرانی
 معنای به مفهوم این همچنین،. نمایدیم یدیأک دولت و جامعه

 اجتماعی ازنظر کهینحوبه است آبی منابع مدیریت و گذاریاستیس
 و آبی، منابع صحیح کاربرد پایدار، یوسعه آ  هدف و باشد شدهیرفتهپذ

 در درگیر کنشگرا  و ذینفعا  مؤثر همکاری با هایاستس این اجرای
 (.1314 همکارا ، و ساالری)است فرایند این

 یصمیمات از اییدهینو درهم پیچیده مجموعه آب حکمرانی
-Scholz and Stiftel, 2005; Pahl)باشدیم آب ینهدرزم مختلف

Wostl et al., 2008b; Kante, 2011.) 

 ییا ادار است سیاسی مسلله ی  ذایاً اما دارد، فنی جنبه اگرچه
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 برای که دارند یتمسلول یامنطقه و ملی یهادولت ،یرییبینابه.
 داشته یعامل یکدیگر با و د،خو شهروندا  با امور بهبود
 ارائه با یوانندیم المللیینب یهاسازما (. Roberts, 2003)باشند
 ،یتدرنها اما نمایند، کم  آب منابع مدیریت به پشتیبانی و مشاوره
 هایزهانگ نهادی، ساختارهای قوانین، ،هایاستس ینهدرزم گیرییمیصم
 اجزای و ملی مقامات طریق از بایستیم هایتظرف یوسعه و

 (.Durant et al., 2004)گردند ایخاذ هاآ  دهندهیلیشک

 گیرییمیصم که است ییهانظام از یامجموعه آب حکمرانی
. نمایندیم کنترل را آب منابع مدیریت و یوسعه به مربوط

 مدیریت ینهدرزم گیرییمیصم روش به بیشتر آب ،حکمرانیروینازا
 شرایطی چه یحت و کسی، چه یوسط چگونه، ،مثالعنوا به)  آب

 مربوط یصمیمات خود یا( شوندیم گرفته یصمیمات
 (.Moench et al., 2003)گرددیم

 اجتماعی، سیاسی، یهانظام" از است عبارت آب حکمرانی
 بهر بر یرمستقیمغ و مستقیم و هستند یمتصد که اداری و اقتصادی،

 در آب خدمات ارائه و مؤثرند آب منابع مدیریت و یوسعه برداری، ه
 اصلی رویکرد دو. "دهندیم قرار یریأث یحت را جامعه مختلف سطوح
 از یامجموعه را آب حکمرانی دارد؛ وجود " آب حکمرانی"حول
 برابری ،یکارآمد اریقای هاآ  از هدف که داندیم...(  و نهادی)ابزارها

 "بخو حکمرانی" گاهی را رویکرد این. است آب مدیریت اثربخشی و
 طراحی باید که است ابزاری حکمرانی رویکرد، این در. نامندیم هم
 این در هست؛ هم دومی رویکرد اما رسید؛ مشخصی نتایج به یا کرد

 یزانگمناقشه گیرییمیصم فرایندهای یحلیل بر ناظر حکمرانی رویکرد،
 این یراتیأث یحلیل و اعتبارات یخصیص فرایندهای یحلیل است؛

 شامل را خدمات و منابع به مختلف ذینفعا  سیدستر یصمیمات،
 انتقادی یحلیل دقتبه حکمرانی فرایندهای رویکرد، این در. شودیم
 و عدالت و یکارآمد یشبرافزا فرایندها این نتیجه و شوندیم

 رویکرد دو از هرکدام. شودیم بررسی مختلف نفعا یذ هایییوانمند
 مستلزم آب، حکمرانی ست؛ا مسلم چیزی  گیرند، قرار مدنظر که

 بنابراین است؛ فنی و اجتماعی اکولوژی ، هاییوستگیپهمبه یحلیل
 :آب حکمرانی گفت یوا یم

 است مریبط منافع و باقدرت که است یزانگمناقشه موضوعی-1
 و اجتماعی اکولوژی ، یهاعرصه بر "یرگذاریأث" و "متأثر"-5
 ؛ است فنی

 امر"،گذارییاستس هعرص در دیگری موضوع هر مثل-3
.است"سیاسی
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 آب حکمرانی چرخه -1 شکل

 

  1مؤثراصول حکمرانی  -2

 رویکردی منظر از 1-2
 و باز روش ی  به بایستیم آب نهادهای: شفافیت و گشودگی-
 نمایند؛ عمل مردم عموم برای فهمقابل زبا  از استفاده با شفاف،

 مورد در یژهوبه باشند، شفاف بایستیم آب سیاست یصمیمات
 .مالی معامالت
 زنجیره سراسر در بایستیم گسترده مشارکت: گویا و فراگیر-
 نهادهای گردد؛ یضمین ارزیابی، و اجرا یا پردازی ایده از آب، ینیأم

 درو )افقی صورت دو به آب ذینفعا  بین بایستیم حکمرانی
 .نمایند برقرار اریباط( سطحی بین) عمودی و( سطحی
 بایستیم آ  اقدامات و آب هاییاستس: کپارچگیی و انسجام-
 سطوح در نهادها قوی پاسخگویی و سیاسی رهبری با باشند، منسجم
 و بالقوه کاربرا  همه بایستیم آب نهادهای باشد؛ همراه متفاوت
 سنتی بخش ،ها برآ  اثرات و با، هاآ  پیوندهای و آب، یهابخش
 .بگیرند نظر در را آب

 بین) گروهی بین و یگروهدرو  عدالت: القیاخ و عادالنه-
 یوسعه سراسر در بایستیم( مختلف کنندگا مصرف و ذینفعا 
 رفتار برای مجازات گردند؛ پایش دقتبه اجرایی فرایندهای و سیاستی
-شود اعمال  منصفانه بایستیم ناشایست هاییتفعال یا انحرافی
 قوانین اساس بر و اخالقی اصول اساس بر بایستیم آب حکمرانی
 .گیرد صورت موردنظر جامعه حقوقی
 برای آب یدهسازما  محور هاارزش جهانی، یا محلی سطح از
 یا شخصی استانداردهای ،هاآ . دهندیم یشکیل را حکمرانی اهداف
 رفتارها یا اشیاء، افراد، به بیرونی یا ذایی ارزش که هستند فرهنگی

 مرز یعیین را اخالقی الحظاتم فضای که هستند چیزی و ،دهندیم
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 یا آب یقاضاهای داوری برای مرجعی هیچ ،هاارزش بدو . نمایندیم
 (.Durantet al., 2004)ندارد وجود نهادی مختلف مسیرهای ارزیابی
 

 یبرداربهره و منظر عملکرد از 2-2
 و یگذارقانو  یهانقش همچنین بازی، قواعد: یوضیح قابل-

 آب به مریبط نهاد هر باشند، شفاف بایستیم اجرایی، فرایندهای
 باشد؛ جوابگو هاآ  قبال و در دهد یوضیح را خود اقدامات بایستیم

 صادرشده هاییرأ اِعمال ییو سازوکارها قوانین، نقض برای یمجازای
 آب ینهدرزم بخشیترضا یهاحلراه به دستیابی یا باشد، داشته وجود

 .گردد یضمین
 منابع از اعم ملی منابع بسیج قابلیت کارایی، از منظور: کارآمد-
معمار ) هاستآ  یریکارگبه نحوه و فنّاورانه و انسانی مالی، مادی،
 و اجتماعی سیاسی، یوربهره مفاهیم(. 1331 همکارا ، و زاده
 اقتصادی یوربهره با اریباط در بایستیم آب به مربوط محیطییستز

 اقدامات برای بایستینم لتیدو هاینظام گردند، متعادل ساده
 .نمایند ایجاد ممانعت ضروری

 و آب آیی یراتیأث ارزیابی آب، یقاضاهای: پایدار و پاسخگو
 دهند، یشکیل را آب سیاست محور اساس بایستیم گذشته یجارب

 شوند؛ اجرا و گیرییمیصم سطح، ینیرمناسب در هایاستس
 که گردد یضمین یا دباشن محور - انگیزه بایستیم آب هاییاستس
 و اقتصادی منافع به یوا یم هایاستس آ  از پیروی صورت در

 کنندهیتهدا اصل بایستیم آب بلندمدت پایداری ؛یافتدست سیاسی
 .دهد یشکیل را آب هاییاستس

 

  2حکمرانی آب یهاچالش -3

 محیطییستز و اقتصادی،سیاسی تغییرات 1-3
 اگر حتی. باشندیم چیدهپی همواره آب حکمرانی یهاچالش
 هاییاسترایژ انتخاب با ییینهابه ،مثالعنوا به باشند، مطلوب
 ،یییمرکززدا خصوصی، بخش بیشتر مشارکت که آب مدیریت

 پیوند ،گرددیم شامل را یقاضا مدیریت بر یدیأک افزایش و یکپارچگی
 که است آب مدیریت هاینظام ایجاد اساسی، چالش. نمایندینم برقرار
 آ  با و بگیرد نظر در را محیطییستز و اجتماعی اقتصادی، شرایط

 و ینوع قطعیت، عدم آ  مشخصه که شرایطی باشد، داشته سازگاری
 و هایاسترایژ که نیست یرپذامکا  وجهیچهبه. باشدیم یغییر
 آب مدیریت مسائل یمامی که نماییم یدوین را آب مدیریت یهابرنامه
 حکمرانی ظرفیت عوض، در. نماید حل را آینده رد و حاضر حال در

                                                           
5 Batchelor, 2007 
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 سازوکارهای ذینفعا ، فرم پالت اطالعات، هاینظام ،مثالعنوا به)

( یعارض حل هاینظام و اجرایی هاییتقابل نظاریی، و قانونی
 و ینوع قطعیت، عدم به نماید قادر را جامعه یا شود ایجاد بایستیم

 سیاسی، ؛بلندمدت یا مدتکویاه ؛یاهمنطق یا محلی یواندیم که یغییر
 .نماید سازگاری آ  با و دهد پاسخ باشد، محیطییستز یا اقتصادی

 ذینفعان مشارکت 2-3
 مشارکت افزایش دلیل به  یوافق، مرزهای آب، مدیریت در
 حوضه)آب منبع و مصرف  سطح دو  در گیرییمیصم در ذینفعا 
 و کنشگرا (. Wester et al, 2003) یغییرند حال در ،(رودخانه
 این مشارکت. دارند حضور آب محلی حکمرانی در مختلفی ذینفعا 
 بود خواهد آب محلی حکمرانی موفقیت در کلیدی عاملی ذینفعا 

 یوسعه رکن سه مشارکت و منابع مردم،(. 1314 همکارا ، و ساالری)
 همقایس در مشارکت که یفاوت این با. دهندیم یشکیل را انسانی پایدار
 در منابع و مردم عامل دو و داشته ساختاری نقش دیگر رکن دو با

 هدف هم کهینا دلیل به مشارکت. پردازندیم فعالیت به آ  چهارچوب
 عامل دو کنندهیبیرک نقش است، آ  به رسید  وسیله هم و یوسعه
 لحاظ همین به ،رودیم شمار به متغیر دو آ  یندبرآ و داشته را دیگر

 آ  از و شودیم یلقی پایدار یوسعه فرایند در کلیدی عنصر مشارکت
 و زاده همت) شودیم یاد یوسعه فرایند شدهگم حلقه عنوا به

 از بسیاری در جمعیت اندازه که است روشن ،وجودینباا(. 1332خلیقی،
 است یاگونهبه هایشهردار یا بزرگ روستاهای رودخانه، هایحوضه
 حوضه سطح یصمیمات در فعا ذین مستقیم مشارکت مانع که
 را وسیع هاییتجمع این نمایندگی کسی چه که سؤال این. گرددیم
 کنندهشرکت افراد رابطه. است سیاسی بسیار داشت، خواهد عهده بر
 نفر کهیهنگام یژهوبه ،هاآ  اصلی اجزاء با ذینفعی -چند فرایند هر در

 ،یایوسعه برنامه هر درد دوای. باشدیم سازمسلله دارد، وجود سومی
( یردولتیغ یهاسازما  و مشاورا  محققا ،) گرا  یسهیل از استفاده
 یرساناطالع و یدهسازما  شناسایی، را ذینفع یهاگروه که است
 (.Wester et al, 2003) نمایند

 (pro-poor governance) فقرا نفع به حکمرانی 3-3
 دارند همانندی زیچی به فقرا نفع به هاییاستس کهینا بررسی
 در فقرا نفوذ و یریأث یقویت در زیرا است، یتیبااهم موضوع

 این بر بسیاری. آیدیم شمار به کلیدی عنصر ی  ،گذارییاستس
 افراد یماًمستق که هستند ییهاآ  فقرا نفع به هاییاستس که باورند
 تندهس فقرا نفع به بیشتر ،مثالعنوا به) نمایندیم یریگهدف را فقیر
 موضوعات یا باشندیم فقر کاهش درصدد بیشتر کهینا یا ،(اغنیا یا

 شرح این به فقرا نفع به هاییاستس هاییژگیو از برخی. دیگر
 :باشدیم

 نمایندیم عمل سازوکارهایی اساس بر فقرا، نفع به هاییاستس-
 سیاستی هاییتاولو یدوین بر یماًمستق یوانندیم فقیر افراد آ  در که
 نمایند؛ یمرکز خود موردنظر خاص علی مسائل بر و بگذارند یریأث

 استفاده برای فقیر افراد به کم  فقرا، نفع به هاییاستس هدف-
 یوربهره بهبود مستلزم که است هاآ  اندک غالباً هایییدارا از بهینه

 ؛باشدیم افراد از گروه این برای اقتصادی یهافرصت یدارک و
 همه و مشارکت اقتصادی رشد برای فقرا، نفع به هاییاستس-
 برای یژهوبه شغل یجادو ا هافرصت یدارک بر یوسعه، فرایند در مردم
 ؛نمایدیم یمرکز پذیریبآس و فقیر یهاگروه
 نمایدیم یریگهدف را ییهابخش آ  فقرا، نفع به هاییاستس-
 هدف ،باشندیم کار به مشغول آنجا در و دارند مشارکت آ  در فقرا که
 به ضعیف دسترسی ،مثالعنوا به) هایتمحدود رفع هایاستس این

 یشکیل برای زائد بروکراسی ضعیف، یرویجی خدمات اعتبارات،
( ناکارآمد و ضعیف حکمرانی استانداردهای کوچ ، یوکارهاکسب

 ؛باشدیم
 از یرعادالنه/ کارآمدیر سطوح یدارک فقرا، نفع به هاییاستس-
 و ،ونقلحمل و بهداشت آب، هاییرساختز شامل اسی،اس خدمات

 محل مناطق در وپرورشآموزش و سالمت همچنین و برق ینیأم
 ،نمایدیم یریگهدف  را فقرا زندگی
 برای رقابتی هاییمتق حفظ فقرا، نفع به هاییاستس هدف-

 باشدیم هاآ  خریدنی ملزومات و فقرا یولیدی محصوالت
(UNDP,2009.) 

 Integrated Water) آب منابع یکپارچه مدیریت -4-3

Resources Management) 
 یرویج درصدد که است فرایندی آب منابع یکپارچه مدیریت

 حداکثر منظوربه مریبط، منابع و زمین آب، هماهنگ یوسعه و مدیریت
 خطر به بدو  و عادالنه اییوهش به اجتماعی و اقتصادی رفاه سازی
 IWRM سازییادهپ. باشدیم حیایی هایامنظ پایداری انداختن
 :است اساسی رکن سه به یوجه مستلزم
 ،هایاستس ایخاذ برای یوانا ساز محیط سمت به حرکت-1

 منابع پایدار مدیریت و یوسعه منظوربه مناسب یگذارقانو  و راهبردها
 .آب

 راهبردها ،هایاستس آ  بستر در که نهادی یهاچارچوب ایجاد-5
 .شوند گذاشته اجرا به نقوانی و

 نهادها طریق آ  از که یازموردن مدیریتی ابزارهای یدارک-3
 (.UNEP,2009) نمایند عمل خود وظایف به بتوانند

 اجتماعات، بر حوضه ی  در آب مدیریت پیوندی– درو  ماهیت
. گذاردیم مستقیم یریأث( کشور استا ،) سیاسی نواحی و اداری مناطق
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 وابسته همدیگر به بسیار هستند سهیم حوضه ی  در که ییهاآ 

 از جلوگیری منظوربه ییهاراه درصد بایستیم حوضه مدیرا . هستند
 کاهش ،هااستا  بین کشمکش اجتماعی، هاییناآرام نظیر مشکالت،

 (.GWP, 2009) باشند حیایی منابع یخریب و اقتصادی رشد

 (basin closure) حوضه بستار 5-3
 از یااستفادهقابل آب هیچ که شودیم بستار اردچ حوضه زمانی

 ، دسترس در رواناب یمام که است زمانی آ  و نیابد، جریا  آ 
 مربوط یوافقات که زمانی(. Seckler,1996) باشد شدهآلوده یا مصرف

 سال از بخشی برای شیرین آب اجتماعی و محیطییستز نیازهای به
 ,.Molle et al)افتدیم ایفاق بستار حوضه نشود، برآورده آ  کل یا

 مواجه بستار پدیده با حوضه زمانی آب، ردپای یشناسواژه در. (2007
 آبی آب ردپای با حوضه ی  داخل در آبی آب به دسترسی که شودیم
 رواناب مفهوم به اینجا، در آب به دسترسی نماید، برابری حوضه آ 

 Hoekstra)دباشیم محیطییستز جریا  نیاز منهای حوضه طبیعی

et al., 2009.) 
 و استفاده ینهدرزم بیشتری انحرافی رفتار ،ییهاحوضه چنین در
 ایفاق  پایدار محیطییستز ازنظر یهاحوضه به نسبت آب کنترل

 یهاجنبه به بایستیم آب مداخالت و هایاستس بنابراین. افتدیم
 یاضهحو درو " متقابل اریباطات" هیدرولوژیکی و سیاسی اجتماعی،

 و یرهماهنگ رویکردهای به حوضه مدیریت برای. نماید یوجه
 زیستیطمح و فقرا به آب یخصیص و. باشدیم نیاز یریمشوری

 (.SIWI, 2016) گیرند قرار هایاستس اولویت در بایستیم
 

 ماتریس و( good governance)خوب حکمرانی-4

 آب حکمرانی
 خوب حکمرانی متحد، لمل سازما  عمرا  برنامه یعریف اساس بر
 ، قانو  حاکمیت اساس بر عمومی امور مدیریت از است عبارت
 فرایند در مردم گسترده مشارکت و عادالنه و کارآمد غذایی دستگاه

 1111 دهه اوایل و 1131 دهه در اواخر(. 1332 میدری،)یدارحکومت
 و شد مطرح( 1115)جهانی بان  یوسط خوب حکمرانی اصطالح

 اقتصادی عملکرد بر یرگذارییأث امکا  که بود یصمیمایی رب آ  یدیأک
 بعد" ،"اقتصادی بعد" بر عالوه بعدها. ساختیم فراهم را کشورها
 خوب حکمرانی اخیر یهادهه یعاریف. شد افزوده آ  به نیز "سیاسی
 و( بشر حقوق و ییگوپاسخ انتخابات،) سیاست نمود  دمکراییزه شامل

 جهانی مجامع یازه رویکرد اکنو هم. است بوده "اقتصادی آزادسازی"
 و انسانی رویکردی متحد، ملل سازما  مانند المللیینب یهاسازما  و

 سنجش برای 1115 در جهانی بان  که هایییژگیو. است یافزارنرم
 ییگوپاسخ دولتی، بخش مدیریت: از اندعبارت برشمرد خوب حکمرانی
 به دستیابی ،گیرییمیصم در شفافیت قانو ، حاکمیت سازمانی،
 (.1331 همکارا ، و زاده معمار)اطالعات

 دولت، بین هانقش یقسیم و همکاری کیفیت به خوب حکمرانی
 چگونه کهینا یژهوبه ،نمایدیم اشاره مدنی جامعه و خصوصی بخش
 مشارکت آ  در کسانی چه و شودیم گیرییمیصم
 (.Helvetas, 2009)نمایندیم

 

 
 (Helvetas,2009)خوب حکمرانی اصول و فهومم-2 شکل
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 شدت یریپذانعطاف پیوستگی وسعت)اندازه( بعد حکمرانی

سطوح و 
 هایاسمق

چند سطح در این زمینه درگیر 
هستند و چگونه با آ  یعامل 

ی مهم یهاشکاف؟آیا نمایندیم
وجود دارد؟آیا برخی از سطوح در 

 ؟اندنشدهنظر گرفته 

؟آیا بین کنندیماین سطوح با یکدیگر کار  یاآ
سطوح اعتماد وجود دارد؟یا چه حدی، 

 شدهشناختهوابستگی متقابل به رسمیت 
 است؟

آیا حرکت به باال و پایین سطوح )افزایش و 
کاهش مقیاس( با یوجه به موضوع در 

 است؟ یرذپخطر امکا معرض 

قدریمندی از ی   یریأثآیا 
سطح معین به سمت 
یغییر رفتاری یا اصالح 
 مدیریتی وجود دارد؟

کنشگرا  و 
 هاشبکه

آیا همه ذینفعا  مشارکت 
 ؟اندشدهدارند؟چه کسانی محروم 

استحکام یعامالت بین ذینفعا  چگونه 
است؟این یعامالت، از چه طریقی در 

؟آیا شوندیمساختارهای باثبات نهادینه 
ذینفعا  برای یعامل با همدیگر دارای یجربه 

و به  کنندیم؟آیا به همدیگر اعتماد باشندیم
 ؟گذارندیمهمدیگر احترام 

آیا امکا  دارد که کنشگرا  جدیدی وارد 
شوند؟یا در صورت وجود دالیل منطقی 

جای کنشگرا  عوض شود؟آیا کنشگرا  در 
 شبکه روابط اجتماعی سهیم هستند که
امکا  حمایت از وظایف همدیگر را برای 

 فراهم نماید؟ هاآ 

قدریمندی از ی   یریأثآیا 
کنشگر یا ائتالف 

کنشگرا  به سمت یغییر 
رفتار یا اصالح مدیریتی 

 وجود دارد؟

 مسلله
و  هایدگاهد

 مقاصد

مختلف  یهاجنبهیا چه اندازه، 
 ؟اندشدهگرفتهدر نظر   مسلله

ف از همدیگر حدی، اهداف مختل یا چه
یعامل یا  یکدیگر؟آیا با نمایندیمحمایت 

 یضاد دارند؟

برای ارزیابی مجدد اهداف  ییهافرصتآیا 
 وجود دارد؟

، شدهگرفتهاهداف در نظر 
یا چه اندازه از وضع 
 موجود متفاوت هستند؟

 هایاسترایژ
 و ابزارها

 هاییاسترایژچه ابزارهایی در 
 و به شدهگرفتهسیاستی در نظر 

؟ به کدام ابزارها انددرآمدهاجرا 
 یوجه نشده است؟

 اییزهانگ هاینظام، یااندازهیا چه 
؟ آیا اندبناشده، بر اساس همکاری یجادشدها

یوسط ابزارهای  یجادشدها هاییزهانگدر 
و یضادهایی وجود  هایهمپوشانسیاستی، 

 دارد؟

برای یرکیب یا استفاده از  ییهافرصتآیا 
انتخابی  یاآابزارها وجود دارد؟ انواع متفاوت

 در کار هست؟

رفتاری  یهاانحراف
نسبت به عمل فعلی کدام 
است؟ابزارها با چه شدیی 

برای یعامل با آ  
 هستند؟ یازموردن

و  هایتمسلول
 منابع

 وضوحبه هایتمسلولآیا 
کافی با  اندازهبه؟و اندشدهیطراح

 ؟اندشدهمنابع یسهیل 

، شدهیینیع هاییتلولمس، یااندازهیا چه 
رقابت یا همکاری درو   نهادی و بین 

 ؟انگیزندیبرمنهادی را 

 هاییتمسلول، اختالط یااندازهیا چه 
پاسخگویی و  کهیمادامو منابع؛ ، شدهیینیع

 ، وجود دارد؟یفتدنشفافیت به خطر 

آیا میزا  منابع یخصیصی 
برای اجرای یدابیر 

جهت اصالحات  یازموردن
کفایت  موردنظر

 ؟نمایدیم

 

 آب حکمرانی ابزارهای-5
 :هستند مواجه عمده سؤال سه با  آب مدیرا  51 قر  در
 و موضوعات که ییدرجا یوانندیم آب مدیرا  چگونه: پیوندها-
 را هایهماهنگ و پیوندها دارند، یداخل و یالقی سازمانی هاییتمأمور
 دهند؟ افزایش
 برای را خود چابکی یوانندیم بآ مدیرا  چگونه: یریپذانعطاف-
 نمایند؟ یقویت قطعیت عدم و نوسانات، پیچیدگی، با انطباق
 بین را مشترک گیرییمیصم یوانندیم مدیرا  چگونه:همکاری-
 Scarlet and) دهند؟ اریقاء مردم و هاسازما  بین و هاسازما 

Lynn, 2012.) 
 کراتبه جهانی ادبیات در "حکم" عبارت حاضر حال در اگرچه
 است شدهیفیعر مختلفی یهاروش به اما ،گیردیم قرار مورداستفاده

 آ  یابزارها و حکمرانی از خاصی یهاجنبه بر هاآ  از هرکدام که
 که گیردیبرم در را وسیعی حوزه حکمرانی، کار دستور. اندنموده یدیأک

. باشدیم آ  متنوع نظری هاییشهر و یچندبعد ماهیت کنندهمنعکس
 قانونی، اداری، اقتصادی، فنی، ابزارهای نیازمند آب مؤثر حکمرانی
 اشاره آ  به خالصه طوربه زیر جدول در که است اجتماعی و نهادی

 .شودیم
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 (Plummer and Slaymaker, 2007)ابزارهای حکمرانی آب -2جدول 

 مصادیق نوع
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 نتایج و بحث

 بسیار را آ  که است برخوردار ذایی هاییژگیو از آب بخش
 یهابخش آب،. نمایدیم سطحی چند انیحکمر به وابسته و حساس

 هم به را زمانی و جغرافیایی هاییاسمق مردم، و هامکا  اقتصادی،
 چالش( زیرزمینی و سطحی)شیرین یهاآب مدیریت.  نمایدیم متصل
 از یامجموعه که باشدیم محلی و جهانی سطح هردو در فعلی

 ،گیرییمصمی یهاچرخه در غیرانتفاعی و خصوصی دولتی، ذینفعا 
 بخش ی  آب. باشندیم دخیل آ  هاپروژه اجرای و گذارییاستس

 یتبااهم بسیار آب بازار شکست است، بریهسرما بسیار و انحصاری
 مختلف ذینفعا  همکاری و اجماع نیازمند دلیل همین به و است
 دلیل به بخش این در آب حکمرانی موضوع به یوجه. باشدیم

 سیستم دهندهیلیشک هاییرمجموعهز یینیدگ درهم و پیچیدگی
 با آب حکمرانی.باشدیم حیایی و ضروری آب منابع مدیریت
 مشارکت اجتماعی؛ و سیاسی اقتصادی، یغییرات چو  ییهاچالش
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Water Governance: A Review of Concepts, Challenges, Tools and Institutional Measures 
 

F. Askary1*  

 
Abstract 
 

Water, as a natural resource is essential to form regional landscapes and very crucial for optimal functioning of 

ecosystems and human life. Now, this vital resource is under increasing pressure. Changes in the hydrological regime 

due to climate, demographic and economic factors have brought serious consequences for people and the environment. 

The importance of water governance in determining the ability of a country to meet the challenges of future climate has 

been emphasized in Water recent international congresses and published sources. In fact, many of them in this time 

properly announced that the global water crisis, is the crisis of governance not a crisis of scarcity. By examining 

resources and studies on water resource management in Iran could be confirmed that the concept of governance in 

general and specifically water governance, is as a discussion topic that many aspects of it still has not been explained 

properly, and missing a lot of discussions in world literature studies in the field of water in Iran is felt. Enjoying the 

water world literature, this article attempts to review concepts, challenges, tools and institutional arrangements related 

to this topic. 
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