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  چكيده  

اي داشـته  كننـده تعيـين  نقـش  تمدن ايراني، و فرهنگ تكوين و دهيشكل در محدودكننده عامل يك عنوانبه آب
ي  جلگـه  تمـدن  درازاي تـاريخ رود بـه  برداري از آب زاينده ي تقسيم و بهره پيشينهدهد كه نشان مي اسناد تاريخياست. 

-ويژگـي  آبياري متناسب بـا  سنتي مديريتي هايخلق نظامآب در مناطق خشك منجر به يعادالنه تقسيم. استاصفهان 

فزوني نهاد، مردم بـراي خـود حقابـه    يافته در اين حوضه رو به از زماني كه جمعيت اسكان هاي محلي شده است. در واقع
در تقسيم شد. طور دقيق مشخص بههمه ذينفعان كوچك، سهم  و نهرهاي بزرگهكردن آب ب شاخهتعيين كردند و با شاخه

خبرگان محلـي   ،معتمدينرا مديريت آب اساس كار بوده،در مديريت رودخانه  ي مردمو توزيع آب، مشاركت سازمان يافته
مـديريت   »ميـراب « ؛شدهجام مياز طريق انتخاب اصلح ان اينان نيز پيوستهانتخاب  اند.در اختيار داشته بهاحق انو صاحب

مـديريت نهرهـاي كوچـك را بـر      »سرجوي«و  مديريت نهرهاي بزرگ »ساالرمادي«يا  »سركشيك« ،آب سراسر رودخانه
  اند.عهده داشته

اي نظام مديريت آبياري در دو شكل قديم و جديد آن است. اطالعات مـورد نيـاز   هدف نوشتار حاضر ارزيابي مقايسه
 217رود و از اي و بررسي ميداني در شرق حوزه آبخيـز زاينـده  ه طريق مشاهده مستقيم، مطالعه كتابخانهاين مطالعه از س

دهد كه بـرخالف مـديريت   دست آمد. نتايج بررسي نشان مياي انتخاب شدند، بهگيري طبقهكشاورزي كه از طريق نمونه
-بري بههاي آبهاي مردمي در قالب تشكلرپايي فعاليتمردمي و بسيار كارآمد آب در گذشته، بسترهاي مورد نياز براي ب

كه سطح آگاهي كشاورزان از چرايي و چگونگي استشكلي امروزين، فراهم نشده است. نتايج اين مطالعه ميداني مويد اين
ي در تنهـا ثمـر  هاي اقتصادي نيز نـه كارگيري نادرست و ناقص مشوقها درحد بسيار كم بوده، حتي بهتاسيس اين تشكل

هـا  اي در برپـايي آن عامل بازدارندهها نداشته است كه در مواردي حتي بهبرداران براي برپايي اين تشكلبرانگيختن بهره
ويـژه در نبـود   گيـري و اجـرا، و بـه   هاي تصميمبرداران در عرصهدليل مشاركت و حضور ناچيز بهرهنيز بدل شده است. به

ها درسطحي بسيار نـازل  همكاري و همدلي مخاطبان اين برنامه ،هادر تخصيص حقابه هااي روشن براي مشاركت آنبرنامه
شان كـه  بري حتي در انجام كوچكترين وظيفههاي آبشود تشكلگيري شده است. بدين سبب است كه مشاهده مياندازه



بسـتر مناسـبي    ،از كشـاورزان دليل ضعف آگاهي و نبود نيرويي خودجوش و برخاسـته  توزيع آب است هم ناكام مانده، به
-شدت رشد يافته اسـت. و ايـن  هاي مردمي باشد، بهكننده تشكلبراي اين ذهنيت غلط كه دولت بايد پيوسته قيم و اداره

هـاي  كه در رقابت بين دو بخش اقتصاديِ صنعت و كشاورزي براي استفاده هر چه بيشتر از آب در ايـن سـال  چنين است
اي نـان، از حسـاب   ها براي جستجوي لقمهمغبون شده، بيكاري كشاورزان و مهاجرت آن شدتخشك، بخش كشاورزي به

  در شده است.به
  

  .بران؛ رودخانه زاينده رودمديريت سنتي منابع آب؛ مشاركت خود خواسته؛ انجمن آب: ها كليد واژه
  
  

 مقدمه -1
 شرايط با متناسب ،نيازها. دكننمي ايفا يمهمنقش   انساني نيازهاي اولويت تعيين در امكانات و محدوديتهاي محيطي

 ءبقـا  و حيـات  ،خشـك  نيمـه  و خشـك  سـرزمينهاي  در. ]1[شـوند مي متحول  ...و فرهنگي طبيعي، اجتماعي، ،جغرافيايي
بـوده كـه    تمـدن ايرانـي   و فرهنگ تكوين و دهيشكل املوع از مهمترين آب كمبودوابسته است.  آبياري و آب به كشاورزي
هـاي  نوشـته  در. ]2[اسـت  شـده   ...و بنـدها  آب احـداث  چاههـا و  قنوات، حفر جمله از فراوان نوآوريهاي و عاتابدا منجر به
 با. ] 3،4،5[شودشناخته مي هاي استخراج و مديريت منابع آبشيوه به مربوط علومپيشتاز در زمينه كشوري  ايران تاريخي،

 نظامهـاي  خلـق . ]2[است بوده برخوردار وافري حساسيت از خشك در مناطق آب يعادالنه تقسيم اهميتي، چنين به توجه
 بـه شـمار   ايـران  جغرافياي يگستره در تمدن اين بالندگي هايجلوه از محلي ويژگيهاي با آبياري متناسب سنتي مديريتي

 . رودمي
 مـدت  النيطو يحاصل تجربه كه خشك نيمه و خشك مناطق در آبياري سنتي مديريت نظامهاي بر حاكم هنجارهاي

 و اجتمـاعي  عـدالت  تحقـق  راسـتاي  در كـه بل انـد، شكل گرفتـه  نيازهايي چنين رفع جهت در تنها نه ؛است گذشته نسلهاي
 ابعاد گسترده، در و گوناگون هايجنبه در اخير قرن نيم تحوالت اند.آمده پديد كشتزارها مديريت در ذينفعان همه مشاركت
 و آب پمپاژ فنّاوري از گيريو بهره عميق نيمه و عميق چاههاي حفر ،نظير احداث سدها مدرن هايفنّاوري از استفاده همچون

 آبگيـر  هـاي حوضـه  از آب انتقال ها،چشمه و قنوات از شدن بسياري خشك و دبي كاهش و ايستابي سطح افت آن دنبال به
 مالكـين  و كدخـدايان  خـوانين،  قـدرت  كاهش بويژه اجتماعي و سياسي تحوالت حتي تر وخشك مناطق به مرطوب مناطق

 داشـته  پي در را نيازهاي كشاورزان اولويت تغيير است، شده ...و فرهنگي اجتماعي، طبيعي، شرايط تغيير به منجر بزرگ كه
 .]6[است

 140از چشـمه ديمـه واقـع در     كـه  رود يكي از مهمترين منابع آب شيرين در پهنه داخلي ايران اسـت  زايندهرودخانه 
كيلومتري شرق اصفهان بـه مـرداب    130رود جريان پيدا كرده ودر  ب اصفهان سرچشمه گرفته، در دره زايندهكيلومتري غر
اي بر آن  بندي جاودانه را از وظايف حتمي خود دانسته، و تقسيم بمديريت آ ساكنان اين منطقه از دير باز ريزد. گاوخوني مي
از  كـه  الري و هـم سـهم مـردم محلـي، بادقـت مشـخص شـده اسـت        سااند كه هم سهم دولت و نيروهاي ديوان ايجاد كرده

  .]1[آيد شمار مي اي به ترين الگوهاي مديريت منطقهندنظام
هاي زيست محيطي و گسترش بي قاعـده  عصر كنوني در معرض آسيب ياندازهه شهر تاريخي اصفهان در هيچ زماني ب

رودخانه در حال حاضر،  .و سازهاي شهري قرار نداشته است صنعت و تكنولوژي و تبديل باغات و اراضي كشاورزي به ساخت
كه مشكالت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطـي فراوانـي   شده  آنپايين دست رود دچار كم آبي شديدي به ويژه در زاينده

  .]7[آنان و خشكي رودخانه و تاالب گاوخوني را به دنبال داشته است رويهبي نظير بيكاري كشاورزان و مهاجرت
در رودخانه زاينده رود اسـت.   اي نظام مديريت آبياري در دو شكل قديم و جديد آنهدف نوشتار حاضر ارزيابي مقايسه

نظام حاكم بر مديريت آبياري از ابتدا تا احداث سد زاينده رود مـورد بررسـي قـرار     ،ايمطالعه كتابخانهدر ابتدا با استفاده از 



اي مختصر به شرايط كنوني مـديريت منـابع آب در رودخانـه    گردد. سپس اشارهراج ميگيرد و ويژگيهاي اصلي آن استخمي
در پـايين دسـت    بـران گيـري و مـديريت تعـاوني آب   ميزان توانمندي و مشاركت بهره برداران در شكلشود و زاينده رود مي

در پايان، پـس از مقايسـه    گيرد.ر ميدر منطقه جرقويه از طريق مشاهده مستقيم و بررسي ميداني مورد مطالعه قرارودخانه 
نيازهاي تغير ساختار مديريت آب در حوزه زاينده رود به سمت حكمرانـي  ضرورت و پيش نظامهاي مديريت آب مورد اشاره،

  گيرد.مورد بررسي قرار ميآب پايدار 
  نظام مديريت منابع آب در گذشته -2
  پيشينه مديريت آب زاينده رود 2-1

 ،گردد. به عبارتي ي اصفهان بر مي ي حضور انسان در جلگه رود به عمر و سابقه برداري از آب زاينده تقسيم و بهره سابقه
كـردن   شاخه  كردند و با شاخه تعيين  مردم براي خود حقابه ؛يافته در اين حوضه رو به فزوني نهاد از زماني كه جمعيت اسكان

تـاريخ تقسـيم آب    )،1378( محمـد مهريـار  . ق مشـخص كردنـد  آب به نهرهاي كوچك و بزرگ، سهم يكديگر را به طور دقي
، »اعـالق النفيسـه  «ابـن رسـته در    . همچنين،]8[دهدنسبت ميپيش از ميالد) 807تا  550مادها ( ي، را به دورهزاينده رود

گي تقسـيمات و  طور دقيق از چگـون  ين سندي كه بهمهمتر .]9[داندمياردشير بابكان  در زمانرود را  اولين تقسيم آب زاينده
ي طومـاري قـديمي    شده اصالح كه بهايي است  طومار منسوب به شيخ ؛رود تاكنون به دست آمده است بندي آب زاينده سهم

اين طومار براي آخرين بار در دوران شاه طهماسب صـفوي مـورد تجديـد نظـر و اصـالح قـرار گرفتـه اسـت. در ايـن          است. 
آبه دار به تفصيل بيان گرديـده كـه در حـال    انه بين بخشهاي مختلف اراضي حقدستورالعمل نحوه تقسيم و توزيع آب رودخ

  باشد. آبه داران ميحاضر نيز مورد قبول عامه حق
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و نزديكـي  آب زاينده رود بر اساس طومار با در نظر گرفتن جمعيت، جنس خاك، تسلط آب رودخانه بر اراضي و دوري 
نامـه، آب رودخانـه    براساس اين تقسـيم . به مقدار معيني به همراه بلوك اختصاص يافته است ،ي رودخانهمحل به سرچشمه

  : رسد به آخرين سطوح اراضي آبخور ميشود و بهميطي چهار مرحله تقسيم 
تا حاشيه گاوخوني در غرب كله (از پل  سهم بر روي هفت بلوك از اراضي مسير 33تقسيم آب رودخانه به  ،مرحله اول

 (نهرهاي اصلي) بلوكات مختلف جمعـاً  گانه، در بين ماديهاي تقسيم هريك از سهام سي و سه ،مرحله دوم شرق اصفهان). در
 3098(از طريق جويهاي فرعي جمعا بـه   مرحله سوم، تقسيم سهام بلوكات و ماديها در بين روستاها. سهم كوچكتر 275به 

هزار  560حدود (كه معادل جريبهاي سطح سبز ساالنه است  (قراء) حله چهارم، تقسيم آب در داخل مزارعمر. سهم كوچكتر
  . ]1[)سهم

زيرا در فصول سرد، هم دبي آن  ؛صورت آزاد و بدون محاسبه است  نظام بهره برداري از آب رودخانه در نيمي از سال به
روز 165مـدت   به (سيزدهم خرداد) اما از روز هفتاد و پنجم نوروز د است.درحد بااليي جريان دارد و هم نياز به آبياري محدو

تقليل دبـي رودخانـه در   با  رفته است.گ نامه مندرج است انجام مي گيري از هر قطره آب آن طي محاسباتي كه در تقسيم بهره
تر كنند تا حداكثر ه نزديكي رودخانفعاليت هاي كشاورزي را هر چه بيشتر به سرچشمهتابستان، سعي شده است كه فصل 

تر نظيـر  تقسيم آب در طومار به توزيع جمعيت نيز توجه داشته است. مناطق پرجمعت، از طرفي .استفاده از آب به عمل آيد
 انـد. از آب رودخانـه را داشـته   مسـاوي سـهم  براآن و رودشـتين،  بلوكات وسعت محدودتر از  با وجودبلوكات لنجان و النجان 

  .]10[حوضه ي آبياري زاينده رود هستندي سه پنجم كل وسعت لحاظ وسعت به اندازه از و رودشتينبراآن بلوكات 
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ي مردم در امر مديريت رودخانه است، به نحوي نكته ي حائز اهميت در تقسيم و توزيع آب رودخانه، مشاركت سازمان يافته
خانه (ميراب)، مادي ها (سركشيك يـا مـادي سـاالر) و جـوي هـا (سـرجوي) همـواره بـا         كه مديريت آب اعم از سراسر رود

مـدير اجرايـي   شـده اسـت.   معتمدين و خبرگان محلي و صاحب حق آبه بوده و انتخاب آنان از طريق انتخاب اصلح انجام مي



قريبـاً در ايـام نـوروز و از بـين     از طريق نمايندگان هر يك از سهام سي و سه گانه كـل آب رودخانـه و ت   )ميرابتقسيم آب (
 165نامه به مـدت يـك دوره    گيرد و با تأييد ديوان آبياري، نظارت كامل بر اجراي تقسيم انجام ميمعتمدين صاحب حق آبه 

نمايندگان او را عزل و ديگري را بـا همـان   وظايفش، انجام  ميراب در درصورت عدم توانايي. شود روزه بر عهده او گذاشته مي
هـا   سركشـيك شده است.  به تعداد بلوكات آبخور، يك نفر سركشيك منصوب ميهمچنين،  .كنند انتخاب و منصوب ميروال 

مادي ساالرها نيـز در هـر آبـادي كدخـدا را مسـؤول امـور        .كنند ساالر انتخاب مي ها تعدادي مادينيز براي اداره امور مادي
زيرنظـر كدخـداي ده فعاليـت     (سرجوي) عنوان سرجوق فردي به، (قراء) در نهايت، در هر واحد آبيارياند. نستهدا مربوط مي

داران آن بخـش   و مناصب آنان خودجوش است و از طرف حقابـه  ها خود صاحب نسق در آن قريه هستند البته سرجوي دارد.
اد ميـراب و تأييـد   ي بـا پيشـنه  مديريتتر  سطوح پايين، شود كه انتصاب او هرساله تجديد مي ميراب به جزء .شوند تعيين مي

دار سمت مزبور بوده و عـزل آنـان را ميـراب و بـا      در طول عمر خود عهده معموالًشوند كه  داران انتصاب مي نمايندگان حقابه
عالوه بر سلسله مراتب يـاد شـده، بـراي     دهد. ن، معتمدان و مالكان منطقه تحت مأموريت آنان انجام ميادارحقابه صالحديد

داران بلوكـات   باالدسـت اصـفهان، تعـدادي مـأمور مـوقتي از بـين حقابـه        هـاي ويژه در دهانه ماديهاي بلوكها، ب كنترل حقابه
  .]1[شوند دست، با عنوان مردان قاصد اعزام مي پايين

  طومار  بر اساساصول نظام مديريت منابع آب  2-4
 سه است. اين نوع مديريت بر اسـا مهمترين خصيصه اين نوع مديريت بر مبناي همياري ومشاركت تمامي ذينفعان بود

  بنا شده است:زير ل واص
انگيزه نفع شخصي در ارتباط با منافع جمعي: در كليه همكاريهاي ذينفعان، ارتباط تنگاتنگي بين منـافع فـردي و    -

هاي مديريت آب، احداث و تعمير سدها و بندها و اليروبي نهرهـا وجـود داشـته اسـت. در     جمعي در تامين هزينه
شده، چنين افرادي هنگـام بهـره   اشان، سهم كار آنها توسط ديگران انجام ميصور افرادي در انجام وظيفهصورت ق

 اند.شدهبرداري از حاصل كار از طريق محدوديت استفاده، تنبيه مي
اصل انگيزه نفع شخصي: حقوق تمامي دست اندركاران و و مديران رودخانه اعم از ميـراب يـا كـارگران در ارتبـاط      -

 اند.ستقيم با ميزان عملكرد و كاركرد آنان در مديريت حوزه بوده و پرداخت ثابتي نداشتهم
متقابل همياران بر اعمال و رفتار يكديگر كامالً ملموس و محسوس بوده اسـت.  نظارت نظارت و مسئوليت پذيري:  -

متقابل از اساسي تـرين اركـان    حفاظت از لتها و مقسمهاي رودخانه، نظارت، در احداث سد و بندها، اليروبي انهار
 مديريتي بوده است. 

تقدم خبرگان و معتمدين جامعه در احراز نقشهاي باالي مديريتي: مديريت آب اعم از سراسر رودخانـه (ميـراب)،    -
آبـه  ها (سرجوي) همواره با معتمدين و خبرگان محلي و صاحبان حـق ها (سركشيك يا مادي ساالر) و جويمادي

شده است. ميراب از طريق نمايندگان هريك از سهام سـي  از طريق انتخاب اصلح انجام مي هانآاب بوده است. انتخ
بياري صادر و تحويل آشده است. حكم و مهر ميراب را ديوان ي آب رودخانه از بين معتمدين انتخاب ميوسه گانه

-بياري پيچيـده آداراي نظامهاي داده است. انتخاب معتمدين و خبرگان در بسياري از مناطق شرقي كشور كه مي
انـد كـه   ها داراي شوراي مركزي تصميم گيري بـوده اند؛ وجود داشته است. در زارچ يزد، قنات زارچ و چاهاي بوده

هـاي نـاظر بـر آبيـاري نظيـر ميـراب،       اند و اين شـورا گـروه  شدهاعضاي شورا از ذينفعان هر منبع آب انتخاب مي
اند. با توجه به اهميت نقش ميراب، پس از معرفي او توسط شورا، يكايـك  كردهيسبوكش، مشرف و ... را نتخاب م

كـل مالكـان    4/3اند. در صورتي كه فرد نـامزدي ميـراب، تاييـد    كردهكشاورزان سهم بر نيز بايستي او را تاييد مي
 .] 11[شدكرد؛ به عنوان ميراب انتخاب ميسهم بر از آب را دريافت مي

هـا بـوده   آبـه دولت در امور مربوط به رودخانه شامل تاييد نهايي ميراب و نظارت كلي بر حق نظارت دولت: وظايف -
است. اصوالً دولت در ساير امور دخالتي نداشته است. در احداث و نگهداري بندها، اليروبي نهرها و غيره نيز دولت 



آبـه)  ر عهده ذينفعان (صاحبان حقسرمايه گذاري نداشته است. مشاركت و سرمايه گذاري در چنين اموري تنها ب
برنامـه  بوده است و ميزان سرمايه گذاري هر فرد نيز بر اساس ميزان بازده مورد انتظار او بوده است. از طرفي، نظام

  .]12،10[ريزي، طراحي، تامين اعتبار، اجرا و نظارت بر چنين اموري نيز خودجوش و محلي بوده است
  فعلي شرايط نظام مديريت منابع آب در -3
  وضعيت كنوني رودخانه زاينده رود 3-1

گرديد و همـواره  ، آب رودخانه اصطالحاً به صورت سركرده بين بخشهاي مختلف تقسم ميرود قبل از احداث سد زاينده
حالـت  يافت. در اين شرايط رودخانه بـه عنـوان زهكـش اراضـي باالدسـت      آب از باال دست به سمت پايين دست جريان مي

جـدي   ورتبه دليل كمبود آب در اين حوضه، ايده انتقال آب از رودخانه كوهرنگ از دوران صفويه به ص. است زايشي داشته
، 1325در سـال  نتيجه مثبتي عايـد نشـده اسـت.    شده است. ولي به دليل در دسترس نبودن تكنولوژي مورد نياز، دنبال مي

. ه اسـت به پايـان رسـيد   1333ن مترمكعب آغاز و در سال ميليو 300عمليات احداث تونل اول كوهرنگ با هدف انتقال آب 
آبه داران تحت عنوان كوهرنگي به دولت پرداخت گرديد و هيات وزيران نيـز مصـوب   هاي احداث اين تونل توسط حقهزينه

م آبـه تقسـي  سهم بين بلوكهاي داراي حـق  33كرد كه آب تونل كوهرنگ بر اساس اصول طومار با تغييرات اندكي به صورت 
برداري رسـيد و در  ، كارخانه ذوب آهن به بهره1350همزمان با احداث و بهره برداري از سد زاينده رود در سال . ]13[گردد

يد كه منجـر بـه افـزايش سـطح زيـر كشـت و       دبياري احداث گرآهاي جديد راضي دشت اصفهان شبكهاوسيعي از  محدوده
و ... در  واحدهاي صنعتي بزرگ ازجمله ذوب آهن، فوالد مباركه حداثاهمچنين تغيير در سطح الگوي كشت منطقه گرديد. 

منجر به افزايش مصارف صنعتي آب، مهاجرت افراد جويـاي كـار و افـزايش جمعيـت شـهر اصـفهان و        ،مجاورت زاينده رود
بـا  طرفـي،   از را به دنبال داشـته اسـت.   و فضاي سبز كه افزايش مصارف شرب و بهداشتآن شد شهرها و شهركهاي مجاور 

توجه استقرا صنايع مختلف از جمله پلي اكريل، پااليشگاه، نيروگاه، صنايع نظامي و ...، تونل دوم كوهرنگ و چشمه لنگان بـا  
هاي انتقال آب، احداث كانال جهت انتقـال  همچنين، با اجراي پروژهميليون متر مكعب احداث گرديد.  390هدف انتقال آب 

بـر  آبه از زاينده رود نظير دشتهاي برخوار، مهيار، كرون و ... در دستور كار قـرار گرفـت.   فاقد حقآب زاينده رود به دشتهاي 
بررسيهاي انجام شده در حوزه زاينده رود نشـان  اخت گرديد. هاي احداث اين تونلها توسط دولت پردخالف تونل اول، هزينه

ي بوده و به محض تامين آب در هر مرحلـه از طرحهـاي   ي آن است كه فرآيند تخصيص و مصارف آب در حوزه ناگهاندهنده
سال اخير، مدام تحـت تـنش آبـي     50انتقال آب، تقاضا براي مصرف آب نيز به همان اندازه باال رفته و لذا اين حوزه در طي 

فراونـي آب  عرضه محور بوده كه ناشـي از تـوهم    ،آب حوزه . به عبارتي، رويكرد غالب در مديريت منابع]14[قرار داشته است
دشتهاي مختلف، بـر  رويه اراضي كشاورزي در تخصيص بيش از حد آب براي صنعت و خدمات شهري، توسعه بيبوده است. 

 بحران كنوني كمبـود آب هم زدن شيوه تقسيم آب و دخالت زياد در نظم طبيعي رودخانه ناشي از چنين توهمي بوده است. 
هـاي آبريـز در سـال    اي به شركت و تصويب مديريت استاني حوزهاي آب منطقههرود، پس از تبديل سازماندر حوزه زاينده

كيلومتري آن، نشانگر آن است كه در  80، تشديد شده است. مقايسه دبي خروجي آب از سد زاينده رود و پل كله در 1384
هاي پمپاژ بـه  يستگاهدرصد آب خروجي سد) از طريق ا 50ميليون متر مكعب آب (بيش از  400در حدود  87-88سال آبي 

. اين در حالي است كه در سالهاي گذشته، تفاوت چنداني در دبي ايـن دو  منتقل شده است ي اراضي حوزهخارج از محدوده
  .]13[مكان وجود نداشته است

چنـداني  كاهشـي   در بخش صنعت، شرب و فضاي سبزآب  يآب، تقاضا يدر سالهاي خشك، متناسب با كاهش عرضه
، شـركت آب  از طرفـي اسـت.   شـده هـاي زيـر زمينـي    ها و سفرهرويه از چاهبرداشتهاي بي باعثه اين مسئله نداشته است ك

نمـوده كـه منجـر بـه     تنظيم  از طريق سد زاينده رود را به منظور مقابله با كمبود آب، جريان آب رودخانه اي اصفهانمنطقه
در چنـين شـرايطي، بيشـترين خسـارات را كشـاورزان      ت. قطع جريان آب رودخانه به پايين دست در شرق اصفهان شده اس

)، نشان داده اسـت كـه كشـاورزان داراي    1388مطالعه بصيري ( اند.در شرق اصفهان متحمل شدهبه خصوص آبه داراي حق



-را صرف مصارف كشـاورزي نمـوده   87-88درصد از كل آب مصرف شده سال آبي  9/5آبه در پايين دست اصفهان تنها حق
سـهم) آب   33سهم از كـل   19آبه (درصد حق 57كشاورزان پايين دست رودخانه در حدود اين در حالي است كه . ]15[اند

و مـاده   1347قانون آب و نحوه ملي شـدن آن مصـوب    3بر اساس ماده و  ]15،13،10[باشندرودخانه و تونل اول را دارا مي
  .آبه داران اوليه رودخانه استل اول متعلق به حق، آب رودخانه و تون1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  18

  نقش تشكلهاي آب بران در شرق زاينده رودبررسي  3-2
هـاي آبيـاري و   طرحهاي نظير ايجـاد سـد و شـبكه    دولت توسعه،  حال طي دو دهه گذشته در بسياري از كشورهاي در

سـازمانهاي   ،مـدت  بـرداري از منـابع آب در بلنـد    هـره است .اين نوع توسعه يك بعدي در ب نمودهطراحي و اجرا انتقال آب را 
ديگر كشـاورزان نيـز در    از سوي مواجه ساخته است.ي نگهدار برداري و بهرهسنگين هاي  متصدي امور آب را با مشكل هزينه

ل بـه دنبـا   »مـديريت مشـاركتي آبيـاري   «ايده  .]16[دكنن خود تعهدي در برابر چيزي كه متعلق به آنان نيست احساس نمي
ذينفـع در   مـؤثر گروههـاي محلـي و افـراد     مشـاركت  جهت مورد نيازسازي و كمك به ايجاد زيرساختهاي اجتماعي  ظرفيت
تعاوني يا تشكل آب بران نوع خاصي از سازمانهاي اجتماعي محلي  .]17[استهاي آبياري  هاي مديريت و توسعه شبكه برنامه

شـود و  ورت يك گروه رسمي كه داراي ماهيت حقوقي است تشكيل مـي است كه معموالً در يك بخش يا حوزه آبياري به ص
بران بر اين ديدگاه استوار است كه نقطـه شـروع و   گيرد. ايجاد تعاونيهاي آبمديريت تمام يا قسمتي از شبكه را بر عهده مي

ادي در ايـن زمينـه بـه سـوي     شود و تمايل بنيپايان فعاليتهاي مشاركتي از خود كشاورزان آغاز شده و به آنان نيز ختم مي 
  گردد.  سازماندهي غير متمركز است كه منجر به محلي شدن فعاليتهاي مربوط به آب مي

بران در منطقه جرقويـه سـفلي، واقـع در شـرق اصـفهان و پـايين       گيري و مديريت تعاوني آبدر اين بخش نحوه شكل
گيـري و  ر ميزان توانمندي و مشاركت بهره برداران در شـكل گيرد. بدين منظورود مورد بررسي قرار ميدست رودخانه زاينده
  گيرد.بران و همچنين ديدگاه آنان نسبت به ارتباط سازمانها و نهادهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميمديريت تعاوني آب

ـ      بهره 2271شهر بوده كه در مجموع  3روستا و  8منطقه جرقويه متشكل از  دليل بـردار را درخـود جـاي داده اسـت. ب
لـذا بـا اسـتفاده از     ؛پـذير نبـود   برداران امكان تكميل پرسشنامه از تمامي بهره ،محدوديت زماني و اقتصادي حاكم بر پژوهش

هـاي   نفر براي اين منظور انتخاب شدند. پس از تعيين تعداد مشاهدات، براي گردآوري داده 217اي،  گيري طبقه روش نمونه
پرسش بـاز اسـتفاده شـد. بمنظـور تعيـين ميـزان روايـي         21پرسش بسته و  28شامل  يايافتهساختميداني از پرسشنامه 

آلفـاي  ، و براي تعيين ميـزان پايـايي آن از ضـريب    بارتلتو آزمون او امكيپرسشنامه از روش تحليل عاملي با تعيين مقادير 
كردن) و رگرسـيون   (عملياتي ازيس شاخصشامل دو بخش استفاده شد. روش تحقيق استفاده شده در اين پژوهش  كورنباخ

  .]18[فازي با استفاده از اعداد فازي مثلثي متقارن و نامتقارن است
  سازي شاخص 1- 3-2

اعي، مشـاركت و  مـ بكارفته در اين تحقيق شامل پنج شاخص آگاهي، مشوقهاي اقتصادي، مشـوقهاي اجت  اصلي مفاهيم
هر يك از شاخصـهاي برشـمرده شـده در     تحقق و تاثير �سنجش ميزانبراي برداران است.  بهرهارتباط سازمانها و نهادها با 

سازي مفاهيم تحقيـق   فرايند عملياتي كردن و نحوه شاخص .]18[از رگرسيون فازي استفاده شده است گيري تعاونيها، شكل
  شود. مشاهده مي 1در جدول 

  
  
  
  
  
  



  : نحوه عملياتي كردن مفاهيم تحقيق1جدول 
  شاخصها مفاهيم اوليه

  برانگيري تعاونيهاي آبشكل برانايش كشاورزان به تعاونيهاي آبگر
  
  

  بران گيري تعاونيهاي آب عوامل موثر بر شكل

 آگاهي
 مشوقهاي اقتصادي
 مشوقهاي اجتماعي

 مشاركت
  برداران از ارتباط سازمانها و نهادها با آنهاارزيابي بهره

  
نشـان داده شـده اسـت.     2در جدول  بران گيري تعاونيهاي آب گذار بر شكلمستقيم عوامل اثرنامستقيم و  آثارمجموع 

بـر مفهـوم    نامسـتقيم داراي بيشترين مقدار اثـر مسـتقيم و    09/1با ضريب تأثير » شاخص آگاهي«كه نتايج بيانگر آن است 
 05/0مستقيمي برابر با ناو  با مجموع اثر مستقيم» متغيرآگاهي از وظايف اعضاي تعاونيها«باشد، درحاليكه  نهايي تحقيق مي

تنهـا متغيـر تحقيـق اسـت كـه داراي اثـر       » تعداد قطعات زراعي« متغير داراي كمترين تأثير بر مفهوم نهايي تحقيق است. 
  .داردگيري تعاونيها  بر شكل )-85/0(مستقيم منفي 

  

  بران ونيهاي آبگيري تعا بررسي مجموع آثار مستقيم و نامستقيم شاخصها و متغيرها بر شكل :2جدول 

اثر   عنوان متغير
  مستقيم

اثر مستقيم و 
  نامستقيم

  09/1  18/0  آگاهي
  -   55/0  مشاركت

  72/0  3/0  بردارن ارتباط سازمانها ونهادها با بهره
  55/0  -   آگاهي از علل ايجاد تعاونيها

  09/0  -   آگاهي از اهداف ايجاد تعاونيها
  05/0  -   آگاهي از وظايف اعضاي تعاونيها

  17/0  -   اركت در احداث كانالمش
  57/0  -   گيري در مورد نحوه توزيع آب تصميم
  13/0  -  برداران در مورد مشكالت آبرساني رساني سازمان آب به بهره اطالع

  9/0  77/0  بردارن شناخت مسؤلين سازمان آب نسبت به مسائل مربوط به آب كشاورزي منطقه از طريق ارتباط دوسويه با بهر
  53/0  36/0  اي، سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل تعاون استان با يكديگر ارتباط سازمان آب منطقه هماهنگي و

  08/0  -   برداران  شناخت اعضاي شوراي شهر و روستا از نيازها و مشكالت بهره
  96/0  92/0  تحصيالت

  27/0  27/0  سطح زير كشت
  - 85/0  - 85/0  تعداد قطعات
  هاي تحقيق منبع: يافته

  
  آگاهيص شاخ -

شاخص آگاهي در سه مقوله آگاهي از علل و اهداف ايجاد تعاونيها و وظايف اعضاي آن مورد سـنجش قرارگرفتـه اسـت كـه     
آگاهي بسياركمي دارند، كه آن نيز معلول فقـدان يـك    ،دهد كه كشاورزان در هر سه مقوله پاسخهاي دريافت شده نشان مي

 باشد.  مينه ميرساني فعال در اين ز سيستم آموزش و اطالع
  



  مشوقهاي اجتماعيشاخص  -
اين شاخص در سه مقوله مديريت صحيح آب توسط كشاورزان، جلوگيري از هرج و مرج و نظـم بخشـيدن بـه توزيـع آب و      

اي مشخص براي توزيـع آب،   ميزان همكاري مردم با يكديگر در رفع مشكالتشان مورد بررسي قرار گرفته است. فقدان برنامه
اي استان در تحويل به موقع و به انـدازه كـافي آب بـه كشـاورزان و عـدم ضـمانت        منطقه  هاي سازمان آب دهعدم تحقق وع
اي و برخي از مسؤلين محلي بدليل نبود مشاركت محلي، نه تنها موجب  هاي انجام شده بين سازمان آب منطقه اجرايي توافق

، بلكه بسترهاي اجتماعي محلي الزم را نيز از بران شده است آبازطريق تعاونيهاي  تخريب انگيزه كشاورزان براي تحويل آب
بين برده است. نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه نزاعهاي ايجاد شده بين كشارزان واقع در سـرآب و پايـاب   

  شده است.حس همكاري و برقراري نظم مانعي جهت ايجاد  براي در اختيار گرفتن مقادير بيشتري از آب، عمالً
  مشاركت -

شاخص مشاركت در دومقوله مشاركت فيزيكي و فكري مورد بررسي قرار گرفته است. در زمينه مشاركت فيزيكي كه عمـدتا  
به صورت مشاركت كشاورزان در ساخت كانالها مورد توجه قرار گرفته، شاهد آن هستيم كه استفاده از نيروي كـار مهـاجران   

تـرجيح داده شـده اسـت.     تر، بر استفاده از نيـروي كـار گروههـاي هـدف     ل دستمزدهاي پايينافغاني و افراد غيربومي به دلي
گيـري تعاونيهـا انجـام شـده اسـت و       ترين مراحل شـكل  برداران حتي در ابتدايي گيريها بدون مشاركت بهره همچنين تصميم

  تصميمات آنها صرفا محدود به تأييد برخي از فعاليتها بوده است.
  برداران از ارتباط سازمانهاي محلي و دولتي با آنها ارزيابي بهره -

اي، سازمان جهاد كشاورزي و اداره كـل تعـاون در سـطح اسـتان و      براي دستيابي به اين شاخص، ارتباط سازمان آب منطقه
 بخشداري منطقه مورد مطالعه و شوراهاي شهر و روستا در سطح محلـي بـا كشـاورزان مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت. ارتبـاط        

اي كـه بـا هـر يـك از      هاي جداگانه مصاحبهگيري تعاونيها دارد.  سازمانهاي دولتي و نهادهاي محلي تأثير بسياركمي بر شكل
ازمان يـاد شـده در   سـ مقامات مسؤل و تعدادي از مقامات محلي انجام شده است، گوياي آن است كه بين هيچ يـك از سـه   

اداره كل تعـاون حتـي از وجـود    گيري تعاونيها وجود ندارد.  رد برنامه شكلسطح استان ارتباط و هماهنگي براي اجرا و پيشب
اي اطالع نداشته و سازمان جهاد كشاورزي نيز به دعوت مقامات سازمان آب مبني بر همكاري با آنهـا در ايجـاد    چنين برنامه

رنامه برآمـده و بـه مقتضـاي شـكل و     نتيجه آنكه سازمان آب به تنهايي درصدد اجراي اين بتعاونيها، پاسخ منفي داده است. 
افزاري كه مبتني بر خصوصيات و شـيوه عمـل    هاي فني برنامه اولويت يافته و ابعاد نرم محتواي فعاليتهاي اين سازمان، جنبه

هـاي  نهايتا عدم وجود ارتباط و هماهنگي در سطح افقـي بـين سـازمان   باشد به فراموشي سپرده شده است.  جامعه هدف مي
گسـيختگي سـاختاري و   ر به ارتباط آمرانه مقامات دولتي با جامعه محلـي شـده اسـت. در حقيقـت ايـن از هـم      مسؤل، منج

  اشد.ب گيري تعاونيها در منطقه مي ساير شاخصها بر شكل» بسياركم«سازماني، علت اصلي تأتير 
  گيريبندي و نتيجهجمع -4

 توجـه بـه   بـا  بلكـه  ،دنرومي شمار گذشته به فتخاراتا از تنها نه ،مديريت منابع آب سنتي نظامهاي هنجارهاي تدوين
سـنتي مـديريت منـابع آب بـا توجـه بـه        نظامهـاي  گرفت.  بهره آنهااز  كنوني شرايط در توانمي ،هزارساله چندين يتجربه

 آب و وريبهـره  افـزايش ذينفعان بـه منظـور    شرايط محيطي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر اساس مشاركت فعال تمامي
اند. از طرفي، انعطاف پذيري اين نظامها در برابر محدوديتهاي زماني و مكاني، منجر به ايجـاد  بنا شدهاجتماعي  عدالت تحقق

  ظرفيت سازگاري در مقابله با تهديدها شده است. 
ت. شـده اسـ  با توجه به خشكي حوزه زاينده رود، مناطق پايين دست در شرق رودخانه با مشكل كم آبـي روبـه رو مـي   

آنچه كه در گذشـته بهـره    .ايجاد نظم و نسق در مديريت منابع آب بوده است ،ترين تفكر در برخورد با مسئله كم آبيقديمي
هاي اجتماعي بوده است. در حـال  ي نمايندگان گروههمكاري سازمان يافته ؛برداري از آب رودخانه را امكان پذير ساخته بود

مامي اختيارات را بر اساس قدرت متمركز خود در اختيار داشته و صاحبان حق آبه را بـه  ت مرتبط،هاي اداري سازمان ،حاضر



آبي، با توجه بـه دولتـي بـودن صـنايع     ؛ به طوري كه در شرايط كمعنوان افرادي داراي مطالبات غيرمنطقي تلقي مي نمايند
از باال  يجانبدارانه و هاي نادرستريزيب برنامهبه سب .شودهاي آنها به راحتي در باالدست رودخانه انجام مي، برداشتبزرگ

فرا گرفته و مشكالت اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي بسياري با خود  امنطقه ركمبود آب كنوني بحران  ،به پائين دولت
  به همراه آورده است. 

يتهـا فـراهم نشـده اسـت.     دهد كه بسترهاي مورد نياز بـراي شـروع فعال  نتايج بررسي شركت تعاوني آب بران نشان مي
ها درحد بسيار كم تحقق يافته است. مشوقهاي اقتصادي نظيـر اعطـاي   از چرايي و چگونگي تاسيس تعاونيكشاورزان  آگاهي

وام هيچ تاثيري نداشته و در مواردي به عاملي بازدارنده تبديل شده است. به دليل هرج و مرج و فقدان يك برنامه توزيع آب 
و حضور كاري و همدلي برسند. همچنين ماند به سطح قابل قبولي از هنتوانسته آنهاطراحي شده باشد؛  كه توسط كشاورزان

اي از عوامل ضد انگيزشي مجموعه ،ناچيز بوده است. اقدامات انجام گرفتهبسيار مشاركت كشاورزان در عرضه تصميم و عمل 
بـران در انجـام كـوچكترين    بآ ياست. در حال حاضر تعـاون هاي موجود را تشديد نموده و مخرب مشاركت بوده كه نارسايي

بستر  ،نيروي خودجوش برخاسته از كشاورزان ك. همچنين به دليل ضعف آگاهي و نبود ياستوظيفه توزيع آب ناكام مانده 
   است. آمده به وجود ،مناسبي براي رشد اين ذهنيت غلط كه دولت بايد قيم و اداره كننده تعاونيها باشد

العملي است در برابر بحراني كه ايجاد شده و مسـتلزم   رود پاسخ و عكسدر ساختار حكمراني آب در حوزه زاينده تغيير
آن است كه پرسشهايي در خصوص وضع موجود و طرحي از وضع مطلوب، در ذهن ذينفعان ايجاد شـود. ايـن مكـانيزم كـه     

هوشياري جامعه بايد تا آنجا ارتقـاء يابـد كـه    آيد.  هي بدست ميسازد، تنها در سايه آگا به تغيير را شكوفا مي» احساس نياز«
باشـد.   مـي » بسترسـازي «بتواند يك طرح اوليه از وضع مطلوب ترسيم نمايد. خلق چنين ذهنيتي نخستين گام در راسـتاي  

رپـي دارد،  را د» احساس نيـاز «بسترسازي با اقداماتي براي برانگيختن حساسيت گروههاي ذينفع نسبت به وضع موجود كه 
جامعـه را تشـكيل   » توانمندسـازي «، شـالوده  »اعتمادسازي«و » آگاهي«، دو عنصر ساختار جديد حكمرانيشود. در  آغاز مي

 حكمرانـي پايـدار آب  دهد. اعتمادسازي در جامعه هدف نسبت به آنچه كه در شرف اتفاق افتادن است، از ديگر ضروريات  مي
اندركار نسبت به انجام به  ، مسؤل بودن نهادهاي دستشاننسبت به توان مديريت ذينفعاناعتماد  به عبارتي،رود.  به شمار مي

و  ايجاددهد.  ابعاد مختلف اعتماد را تشكيل ميان، و حركت در چارچوب قانوني مورد تأييد ذينفع شانموقع و شايسته تعهدات
بعنـوان واحـدي   دولـت نسـبت بـه كشـاورزان      ري بـا نگـرش  ناپذي ، ارتباط جداييكردن ساختار جديد حكمراني آب نهادينه

در  آبـه ان واقعي از جملـه كشـاورزان داراي حـق   ذينفعفعال توليدي دارد. ايجاد ساختار جديد، مستلزم مشاركت  -اجتماعي 
  باشد.  مي برداري بهره و گيري، اجرا تصميممراحل در تمامي وح و همه سط
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