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 چکيده
ها عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آن

نقش . کننده کیفیت حکمرانی در کشورها هستندها، مشخصاین نهادها و سیاست. وابسته است

. حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است

الگوی حکمرانی خوب به دنبال نقش حداقل دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش 

در واقع در حکمرانی خوب بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش . باشدخصوصی می

شود که از امور عمومی به شکل خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد و شراکت موجود سبب می

در این راستا بر رفتار تعاملی دولت، نهادهای مدنی و . برداری شودهتری بهرتر و بهینهصحیح

از طرفی، در ایران محدودیت منابع آب موجب شده است تا . شودبخش خصوصی تاکید می

-مند و در چارچوب ضوابط و معیارهای حساببرداری از آن در طول تاریخ به صورت نظامبهره

تر در اثر حکمرانی نامناسب آب است نه کمبود خود آب؛ بحران موجود آب بیش. شده انجام گیرد

بنابراین برای حل مسائل و مشکالت آب در ابتدا باید حکمرانی مناسبی را جهت مدیریت منابع 

در این پژوهش . ی کمبود آب نیز کمرنگ خواهد شدآب اجرا نمود که در نتیجه آن نیز مسئله

روش مروری تدوین شده؛ تالش دارد ضمن بیان مفاهیم ای و با که با استفاده از منابع کتابخانه

آب و حکمرانی خوب، نقش حکمرانی خوب در جهت تحقق مدیریت اثربخش منابع آب 

 .کشاورزی را ارائه نماید

بخش  حکمرانی خوب، مدیریت منابع آب کشاورزی، دولت، جامعه مدنی، :واژگان کليدی
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 مقدمه

درصد این منابع شور بوده و مقدار بسیار محدودی از آن به طور مستقیم  79اگرچه منابع آب موجود در کره زمین زیاد است، اما  

های یخی از زمین به صورت بلورها یا رودخانههای کرهدرصد از آب 97/1از  همچنین کمی بیش. گیرداز سوی انسان مورد استفاده قرار می

شناسان، آب دیگر یک  به گفته آب(. 1373زاد و همکاران، حسین)و آنچه باقی مانده در عمق زمین ذخیره شده است دسترس خارج شده 

. باشد های مصرف می کاالی فراوان و فاقد ارزش اقتصادی نیست، بلکه یک کاالی بدون جایگزین و با ارزش اقتصادی زیاد در همه زمینه

ی سیاست داخلی کشورها به ویژه در مناطق خشک و کم آب جهان از دیرباز  ا اهمیت در صحنهموضوع منابع آب به عنوان یک موضوع ب

برداری بهینه از آن لذا چگونگی حفاظت و بهره(. 2212بزی و همکاران، )همواره مطرح بوده و هم اکنون نیز اهمیت خود را حفظ کرده است 

و همکاران،  1حمدی)امروزه مسائلی از قبیل رشد جمعیت (. 1373و همکاران، سامیان )است های قرن حاضر تبدیل شده به یکی از چالش

محیطی سنگین جهت احداث تاسیسات زیربنایی جدید و  های مالی و زیست، کمیاب شدن منابع آبی مناسب به دلیل تحمیل هزینه(2222

 . سازدع آب را بیش از پیش نمایان می، ضرورت توجه به مناب(2222، 2بارکر و مول)های اقتصادی برای آب رشد دیگر بخش

ی زندگی،  ها در دوران اولیهانسان(. 1373زاد و همکاران، حسین)رود در بخش کشاورزی، آب، عامل و محرک اصلی به شمار می

شر در طبیعت توان آن را نخستین دخالت بهای کشاورزی که میکردند و آب مورد نیاز فعالیتها و منابع آب تجمع مینزدیک رودخانه

یکی از مشکالت اساسی و بنیادی کشاورزی در ایران کمبود آب (. 1373زاد و همکاران، حسین)کردند دانست را از این منابع تامین می

ترین عامل از طرفی، مهم. مند و در چارچوب قواعد و ضوابط خاصی استوار باشدکمبود آب باعث شده است که استفاده از آن نظام. است

به . دهدندگی زمین در واحد زراعی سنتی نیز همین کمبود آب بوده است و شرایط جوی، به مسئله آبیاری در ایران جنبه حیاتی میپراک

. گیردکننده است و تحت شرایط بسیار سختی در اختیار زارعان قرار می طور کلی آب عاملی است که در نوع رابطه دهقانان و مالکان تعیین

، زمین عامل (کشاورزی)های این بخش های موجود درباره کشاورزی ایران بر این مسئله تکیه دارند که در فعالیتم نوشتهبا این وجود، تما

ترین عوامل تولید این مسئله به این علت است که آب از مهم. محدود کننده نیست، بلکه عامل آب از اهمیت بسیار زیادتری برخوردار است

باشد و از شرایط در شرایط طبیعی و اقلیمی کشور می( آب، زمین، نیروی کار، فناوری و بذر)گانه سنتی تولید جکشاورزی در بین عوامل پن

همچنین قرار (. 1373زاده، ازکیا و رستمعلی)رود گیری اجتماع روستایی نیز در شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران به شمار میالزم در شکل

های های جوی و شرایط خاص آب وهوایی و ناممکن بودن انجام فعالیتآب به علت کمبود ریزشکم گرفتن ایران در لیست کشورهای

های مالی و کشاورزی و تامین نیازهای آبی گیاهان بدون انجام عملیات آبیاری، کمیاب شدن منابع آبی مناسب به دلیل تحمیل هزینه

های اقتصادی برای آب، ضرورت توجه به منابع آبی شد تقاضای دیگر بخشمحیطی سنگین جهت احداث تأسیسات زیربنایی جدید و رزیست

به گواه آمارها اکنون بسیاری از کشورهای جهان در دسته کشورهای کم آب، قرار دارند (. 1372دحیماوی و همکاران، )کند را دو چندان می

های با نیاز باال به منابع آب با مشکالت بسیاری مواجه  بخشها برای ادامه توسعه کشاورزی به عنوان یکی از  و این بدان معناست که آن

های موجود در منابع آبی و اراضی ؛ به طور کلی، در ایران با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت(1337افشار و زرافشانی، )اند  شده

د محصوالت غذایی بر عهده داشته باشد تواند نقش اساسی در تولیحاصلخیز، مدیریت بهینه تامین و مصرف آب در بخش کشاورزی، می

بنابراین، محدودیت منابع آب، نیاز به توسعه کشاورزی در جهت نیل به خودکفایی و الزام به استفاده مطلوب از  (.1373زاده و رحمتی، نجف)

 (. 1372ن، داغی و همکاراقره)آب کشاورزی حقایقی انکارناپذیر است که باید بیشتر مورد توجه مسئوالن قرار گیرد 

های آبیاری و عدم تعادل میان ترین دلیل کمبود آب در جهان، مدیریت ضعیف و ناکارآمد نظامبنا بر عقیده بانک جهانی، اصلی

کافی برای تأمین  پیچیده و متمرکز دولتی، از توان و ظرفیت ساالری دیواناز طرفی  (.2223، 3کیو)های این بخش است درآمدها و هزینه

های آبیاری دولتی، از سویی دیگر در نظام. های آبیاری برخوردار نیستبرداری، نگهداری و انجام سایر امور مدیریتی نظامهای بهرههزینه

کنندگان واقعی، فاقد انگیزه الزم برای استفاده اقتصادی و بهینه از آب هستند، چرا که درک درست و برداشتی کشاورزان به عنوان استفاده

بنابراین، کمبود آب که یکی از نتایج مدیریت نامناسب ؛ (1372غنیان و همکاران، )زینه و ماهیت فرآیند تأمین و تدارک آن ندارند جامع از ه

 (. 1333روستا و همکاران، )شود  ترین مشکل توسعه کشاورزی محسوب می آب است، مهم
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 مدیریت منابع آب کشاورزی

ز تمهیدات فنی، اداری و قانونی دانست که هدف آن برقراری تعادل و توازن میان تقاضا ای اتوان مجموعهمدیریت منابع آب را می

مدیریت -1: اند ازگیرند که عبارت های مختلفی را در بر میمدیریت منابع آب جنبه. برای آب از یک سو و تامین آب از سوی دیگر است

-تی که بر کیفیت و کمیت آب ورودی به یک سیستم مصرف تاثیر میبه طور کلی، تمامی اقداما. مدیریت تقاضای آب-2ی آب و عرضه

چه که بر مصرف و یا اتالف آب پس از آن مؤثر است، به مدیریت تقاضا مربوط شوند و هر آنگذارند، بخشی از مدیریت عرضه محسوب می

د تقاضای آب کاهش یابد، راندمان مصرف بهبود کنشود که کمک میهایی اطالق میبه عبارت دیگر، مدیریت تقاضای آب به فعالیت. شودمی

 (. 1372خراسانی و خراسانی، )پیدا کند و از آلوده شدن یا نابود شدن منابع جلوگیری شود 

که این عدم تعادل با مجموعه راهکارهای مدیریتی قابل مهار هنگامی. آفرین استخأل بین توان تأمین آب و شدت تقاضا، بحران

ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب، (. 1373زاد و همکاران، حسین)ه در بخش آب تبدیل به زبان مخاصمه خواهد شد نباشد، زبان مفاهم

یابی به توازن در های پایداری و اقتصادی باید دستحلمحور اصلی راه. یکی از مسائل مهم در مدیریت اقتصادی و پایایی منابع آب است

شود و یا از آن تجاوز ی اقتصادی آب نزدیک میی آب به ویژه عرضههای بالقوهاضای آب به مرز محدودیتچرا که وقتی تق. منابع آب باشد

ترین مشکالت کشاورزی در مناطق خشک و کمبود آب یکی از مهم .(1372خراسانی و خراسانی، )شود کند، امر پایداری مشکل میمی

تصادهای به سرعت در حال توسعه، رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف باعث افزایش از طرفی در اق. باشدخشک جهان نظیر ایران مینیمه

شود مدیریت آب کشاورزی، رهیافتی سیستماتیک برای کنترل آب مزرعه است؛ به صورتی که باعث می. استتقاضای جهانی غذا شده

که مشکالتی در ابعاد فیزیکی، اجتماعی، دولتی و مدیریت مناسب آب در جهت تامین نیازهای آبیاری و زهشکی گیاه زراعی در شرایطی 

 (. 1373سامیان و همکاران، )های تولیدی وجود دارد، صورت پذیرد سیستم

خشک، افزایش کارایی مصرف آب به عنوان ضروری است که به منظور توسعه کشاورزی و تولید پایدار در مناطق خشک و نیمه

توجه به منابع محدود آب، استفاده بهینه از آن ضروری بوده و استفاده معقول از آن در کشاورزی با . ترین عامل مورد توجه قرار گیردمهم

طبق گزارش وزارت نیرو به هیئت وزیران، نیازآبی کشور در (. 1373زاده و رحمتی، نجف)گذاری صحیح دارد ریزی و سرمایهنیاز به برنامه

از این رو، گذشته از تاکید . میلیارد متر مکعب خواهد رسید 152به فراتر از  1222سال  میلیارد متر مکعب و در 127به بیش از  1372سال 

های مورد بینی فناوریی کارآ از منابع آب همراه با پیشها و راهبردهای استفادهاکنون به ویژه به سیاستبر مهار رشد جمعیت، باید از هم

توجهی بدان کشور را با بحران مواجه ساخته است؛ این در حالی است ای که تا کنون بیهنیاز برای مهار این عامل مهم نیز توجه شود، مسئل

ی آینده، با توجه به افزایش جمعیت و شود و ایران، در دهه که در مصارف کشاورزی، گاهی تا حدود هفتاد درصد هدرروی آب مشاهده می

های بنابراین؛ در ایران با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت(. 1371کاران، پناهی و هم)افزایش تقاضا برای غذا، وارد تنش آبی خواهد شد 

تواند نقش اساسی در تولید محصوالت موجود در منابع آبی و اراضی حاصلخیز، مدیریت بهینه تأمین و مصرف آب در بخش کشاورزی، می

-آبی در صورتی میقدند که کشورهای مواجه با بحران کمنظران در حوضه مدیریت آب معتبسیاری از صاحب. غذایی بر عهده داشته باشد

های مؤثری وری مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی گامتوانند نسبت به آینده خود امیدوار باشند که در جهت افزایش کارایی و بهره

ها کشور و تأثیری که کمبود آب بر آن آبهای کمهای کشاورزی دشتبا توجه به نقش آب در فعالیت(. 1373زاده و رحمتی، نجف)بردارند 

زاد و حسین)های کشاورزی در آینده مدیریت صحیح منابع آبی است توان دریافت که بهترین گزینه برای دوام و پایداری فعالیتدارد، می

کردند و الگوی ت میاگر چه پیش از یک صد سال اخیر، نهادهای محلی و کارآمدی منابع آب و خاک کشور را مدیری(. 1373همکاران، 

داشتن یک شیوه . کارآمدی برای مدیریت منابع آب وجود داشت ولی در یک صد سال اخیر، نهاد دولت نتوانسته به صورت کارآمد عمل کند

آید ولی هر حکمرانی دارای اجزایی خوب در حکمرانی آب، در درون مایه خودش یک نهاد کارآمد برای مدیریت منابع آب به حساب می

 (.1373مختاری، )انجامد ها به حکمرانی خوب میت که چیدمان مناسب آنهس

بنابراین؛ برای بسترسازی مناسب جهت توسعه کشاورزی، فعاالن این بخش باید سازوکارهای الزم برای بهینه نمودن مصرف آب و 

طور کلی، هدف از مدیریت مؤثر آب کشاورزی، به (. 1373زاد و همکاران، حسین)مدیریت منابع آب را سرلوحه تصمیمات خود قرار دهند 

آبی بنابراین مدیریت آب کشاورزی در مناطقی که با مشکل کم. افزایش عملکرد اقتصادی همراه با کاهش میزان مصرف آب یا انرژی است

دست آورد ع آبی حداقل بهرسد و هدف از این مدیریت آن است که بتوان حداکثر بازده را از منابتر به نظر میرو هستند، ضروریروبه

های صنعتی و کشاورزی و  محدودیت منابع آب در ایران، رشد و توسعه شهرنشینی و به تبع آن افزایش فعالیت (.1373سامیان و همکاران، )
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یت کارآمد منابع های اخیر از سوی دیگر، نقش مدیرهای خشکسالی در سالنیاز مبرم به منابع آبی از یک سو و تغییرات اقلیم و وجود پدیده

باتوجه به این وضعیت، تغییر نگرش و . سازدآب را به عنوان یک اصل در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با اهمیت می

مهراب قوچانی و )باشد ای برخوردار میاز اهمیت ویژه 1های مذکور در شکل شماره اصالح راهبردهای مدیریت منابع آب جهت رفع چالش

 (.1372اران، همک

 

  

 (1372مهراب قوچانی و همکاران، : منبع)های مدیریت منابع آب چالش: 1شکل

 

 1مفهوم حکمرانی خوب

در این راستا، بانک جهانی . نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشن از آن است

که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن روشی »: کندحکمرانی را به صورت ذیل تعریف می

بر اساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت (. 1333مبارک و آذرپیوند، )« شودبه توسعه اعمال می

به عبارت دیگر، هر . داریه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومتامور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادالن

تر و میزان مشارکت در یک کشور بیشتر باشد، حکمرانی در آن کشور بهتر اندازه حاکمیت قانون بیشتر و دستگاه قضایی کارآمدتر و عادالنه

 (.1372میرشجاعیان، )است 

ای از مجموعه( ای و محلیملی، منطقه)بشر قدمت دارد و بسته به سطح آن از لحاظ تاریخی مفهوم حکمرانی به اندازه تمدن 

حکمرانی خوب (. 1372آدینه وند و همکاران، )گیرد گیری تأثیرگذار هستند را در برمیبازیگران رسمی و غیررسمی را که بر جریان تصمیم

سامتی و همکاران، )ت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولای را در بر میمفهوم بسیار گسترده

؛ در واقع در حکمرانی خوب بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد، شراکت موجود (1372

ت با ایفای یک محیط سیاسی دول(. 1371رزمی و صدیقی، )برداری شود تری بهرهتر و بهینهشود که از امور عمومی به شکل صحیحسبب می

                                                           
1
Good Governance 

 

های  چالش
 مدیریت منابع آب

 غیراصولی، برداری بهره

 و آبی مصارف پایین راندمان
 مورد آب نبودن استاندارد

 کاربریهای در استفاده

 مختلف؛

 

 سرمایه برای منابع کمبود

 .گذاری

 

 کاربریها نامناسب توسعه

 دادن قرار مدنظر بدون

 آبی؛ منابع های حساسیت

 

 و آبی منابع بودن محدود
 عدم از ناشی مشکالت

 مناسب استحصال و کنترل

 آب؛

 

 با موجود آبی منابع تهدید

 آلودگیها، نظیر مشکالتی

 ااز پدیدههایی و شورشدگی

 خشکسالی؛ جمله

 

 و تعارض و جمعیت رشد
 متقاضیان بین موجود رقابت

 آب؛
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ها و گذاری در خدمات عمومی، جامعه مدنی با تعامل سیاسی و اجتماعی گروهو حقوقی مناسب و ایجاد امنیت و همچنین انجام سرمایه

رد های مختلف توسعه بخصوص توسعه انسانی دانهادهای مختلف و بخش خصوصی با ایجاد اشتغال و درآمد نقش بسزایی در پویایی شاخص

-وجود ارتباط صحیح بین سه رکن یاد شده زمینه را برای تحقق حکمرانی خوب در ابعاد مختلف میسر می(. 1373دارانی و شاهنوشی، )

هایی چون محیط اقتصادی و یا به عبارتی امنیت شود، که با حوزهدر حکمرانی خوب این سه رکن به عنوان عناصر اصلی محسوب می. سازد

ها این مفهوم بر این اصل بنیادین استوار است که، دولت(. 1371رزمی و صدیقی، )جتماع و حقوق ارتباط مستقیم دارد اقتصادی، سیاست، ا

مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، باید در کنار شهروندان، بخش خصوصی و مردمی  که به تنهاییبه جای آن

های یک مبنای اساسی برای ویژگی(. 1372ابراهیم زاده و اسدیان، )وامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند به عنوان یکی از نهادها یا ع

این  1در جدول . اندو بانک جهانی مطرح شده (UNDP)ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل گانههای هشتحکمرانی خوب، شاخص

 .اندها به طور خالصه ذکر شدهشاخص

 های حکمرانی خوبشاخص -1جدول 

 ارتباط با مدیریت آب هاتعاریف شاخص های حکمرانی خوبشاخص

ها و سهیم شدن گیریقدرت تأثیرگذاردن بر تصمیم مشارکت

 شهروندان در قدرت

 نفعان جهت مدیریت منابع آب  حضور فعال تمامی ذی

گیران در قبال حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم پاسخگویی

 شهروندان

نفعان و حساب پس دادن همه در ارائه خدمت به کلیه ذی

 نفعانقبال امور تقسیم و تخصیص منابع آب به ذی

های مناسب برای همه شهروندان، تخصیص ایجاد فرصت عدالت و برابری

 هاگیریعادالنه منابع و مشارکت اقشار محروم در تصمیم

نظر  نفعان بدون دری ذیتخصیص عادالنه منابع برای همه

 گرفتن هر گونه تبعیضی

استفاده مناسب از منابع موجود برای تأمین نیازهای  کارایی و اثربخشی 

 شهروندان، ارائه خدمات شهری و رضایت مردم

نفعان ایجاد حداکثر کارآیی و اثربخشی از سوی همه ذی

 به منظور استفاده بهینه و مطلوب از منابع آبی

طرفانه نونی عادالنه و منصف با ویژگی بیوجود چارچوبی قا حاکميت قانون

 بودن

اجرای قوانین و مقررات مربوط به مدیریت منابع آب بدون 

 نفعانگونه تبعیض و جانبداری برای همه ذیهیچ

نفعان قرار دادن اطالعات به طور مستقیم در اختیار ذی آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات شفافيت

 شناخت و نظارت بهتر بر منابع آببرای 

گیر نسبت به وجود احساس مسئولیت در نهادهای تصمیم پذیریمسئوليت

 ها و تمایالت افرادتأمین خواسته

نفعان در تعاونی در قبال تصمیمات اتخاذ شده ی ذیهمه

 مسئولند

رهنمون کردن نظرات مختلف در قالب وفاق عمومی با  سازیاجماع

 همگرایی با اهداف کل جامعهبیشترین 

یابی نفعان در خصوص دستتعدیل منابع با اتفاق نظر ذی

 ها در استفاده مطلوب از آبها و رویهبه بهترین سیاست
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 نتيجه گيری

همگان در ارزش و جایگاه منحصر به فرد منابع آب در تامین رفاه و بهزیستی جامعه، لزوم تداوم دسترسی به آب کافی و سالم برای   

ی منابع آب ی پایدار با مدیریت و توسعهی هزاره سوم و توسعههای توسعهی اقتصادی، هدفهر زمان و وجود پیوندهای قوی میان توسعه

 ناپذیر اجتناب حکمرانی، دیدگاه از را های فزاینده اصالح ساختاری و اساسی مدیریت آب کشورکشور، ضرورت پاسخگویی مناسب به نیاز

ها، عالوه بر اینکه موجب افزایش اطمینان از موفقیت و گیریها و تصمیمریزینفعان در برنامهحکمرانی محلی آب و حضور ذی. کرده است

حکمرانی خوب نیازمند توازن . ها خواهد شد، دستیابی به پایداری در منابع آب را تسهیل و تسریع خواهد نمودامیدواری به استمرار برنامه

ها به عنوان ساز و کارهای تنظیم رابطه میان جامعه و دولت عمل NGOsنهادهای مدنی مانند احزاب و . میان دولت و جامعه استقدرت 

در تأثیرگذاری و ( سطح خرد)تری برخوردار باشد، توانایی نیروهای جامعه مدنی یافتههر چه جامعه مدنی از ساختارهای توسعه. کنندمی

در چنین شرایطی الگوی مناسبات میان کنشگران جامعه مدنی و کنشگران سیاسی حاکم . گرددیاسی تشدید مینظارت بر فرایندهای س

ها، جامعه مدنی و  حاکمیت آب شامل همه فرایندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی است که از طریق آن حکومت. شودتر میمتقارن

حاکمیت آب همچنین ناظر بر فرآیندهایی است که مشارکت مردم در . گیرند صمیم میبخش خصوصی درباره توسعه و مدیریت منابع آب ت

گیری ساده از این نتیجه. دهد که این مشارکت، اصلی پذیرفته شده و ضروری است های آب را ارتقا می گیری درباره سیستم طراحی و تصمیم

خواهد انجام دهد شایسته است از اظت از منابع آب و خاک میگفته این است که هر زمان و در هر مکان دولت هر کاری که برای حف

بنابراین؛ راهکارها باید در ظرف مدیریت مشارکتی جای . کمک بگیرد( قراردادی، عملی، فکری و سایر اشکال مشارکت)مشارکت کشاورزان 

به این ترتیب همزمان که گذار کشور از . ی کردداده شوند و آنقدر دقیق هماهنگ شوند که بتوان آن را با کمک کشاورزان در عرصه، عملیات

بنابراین همانگونه که قبال نیز گفته شد، هدف از مدیریت مؤثر . شودشود، مدیریت مشارکتی منابع آب نیز مستقر میبحران آب ممکن می

آب کشاورزی بسیار مهم و  بنابراین مدیریت. آب کشاورزی، افزایش عملکرد اقتصادی همراه با کاهش میزان مصرف آب یا انرژی است

جهت برقراری بهترین و کارآترین . دست آوردضروری است و هدف از این مدیریت آن است که بتوان حداکثر بازده را از منابع آبی حداقل به

و کارایی،  ها حاکمیت قانون، مشارکت، اثربخشیترین آنهای حکمرانی خوب، که مهمتوان ازطریق شاخصمدیریت منابع آب کشاورزی می

باشند؛ مشکالت مدیریتی منابع آب را در بخش سازی میپذیری و اجماعحق اظهارنظر و پاسخگویی، عدالت و برابری، شفافیت، مسئولیت

جامعه مدنی، بخش دولتی و )کشاورزی کاهش داد و از این طریق میزان مشارکت، همکاری و ارتباط متقابل بین ارکان حکمرانی خوب 

هایی با این باور است که بدون  آل کشور به طور کلی رسیدن به حکمرانی خوب ایده. قویت و به حداکثر مطلوب رسانیدرا ت( خصوصی

توانند بر سرزمین خود  های مدرن بدون مشارکت مردم و شفافیت نمی توان کشورداری کرد، دولت دولتی نمی های غیر مشارکت مردم و نهاد

تواند معیارهای ارزشمندی را فراهم کند که به  درک و شناخت عمیق مفهوم حکمرانی خوب، می. ه باشندحکمرانی، آن هم از نوع خوب داشت

اقتصادی برای  -دولتها و جوامع کمک کند تا درک بهتری از رابطه بین اشکال مختلف نهادی و راههای فراهم آوردن سالمت اجتماعی

اند یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرآیندهای آتی اصالحات درک بهتر حکمرانی خوب می تو. دست آورند شهروندان به

خواهند  همچنین، حکمرانی محلی به دنبال این نیست که به مردم محلی اجازه دهد هر چه می. نهادی و تکامل در بخش دولتی فراهم کند

توان گفت حکمرانی آب در ذات خود ارتباط نزدیکی با  ابعاد همچنین می .تر توزیع کندانجام دهند، بلکه قصد دارد منابع آب را عادالنه

باشد که های رسیدن به توسعه پایدار، مدیریت مناسب منابع آب کشاورزی میتوان گفت یکی از راهبه طوری که می. توسعه پایدار دارد

طریق حکمرانی خوب منابع آب پیشنهاد داد؛ را جهت رسیدن به توسعه پایدار محلی از ( 2شکل شماره ) مطابق آنچه گفته شد، مدل زیر 

گانه توسعه پایدار یعنی استفاده بهینه از منابع آب و حفظ که با مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی و با رعایت اصول سه

توان به توسعه و ع آب، میهای حفظ و نگهداری از منابآن برای آیندگان، عدالت و برابری در تخصیص منابع و کاهش و تقسیم هزینه

زیست، جامعه مدنی از طریق رعایت عدالت و برابری و دولت از طریق نظارت بر حفظ محیط. پایداری در مدیریت منابع آب کشاورزی رسید

توان بی؛ میبرداری از منابع آهمچنین رعایت کلیه مسائل اجتماعی و نیز بخش خصوصی از طریق تأمین مالی و رفع نیازهای اقتصادی بهره

 .به اهداف پایداری در بحث منابع آب دست یافت
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 (های پژوهشیافته: منبع)حکمرانی خوب منابع آب جهت رسیدن به توسعه پایدار  -2شکل 
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 و مراجع  منابع

شهری در ایران؛ مورد شناسی شهر تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب (. 1372. )و اسدیان، م. ابراهیم زاده، ع [1]

 .19-32، صص 1372، بهار 7ای، شماره منطقه -جغرافیا و آمایش شهری. کاشمر

بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری؛ نمونه مورد (. 1372. )و قدمی، م. حاجی زاده، م. آدینه وند، ع [2]

 . 21-72صص، 31فصلنامه مدیریت شهری، شماره. مطالعه شهر بابلسر

، 21شناسی، سال دوازدهم، شمارهمجله انسان. های اجتماعی نظام آبیاری در ایرانجنبه(. 1373. )زاده، وو رستمعلی. ازکیا، م [3]

 .11-23صص

-212، صص23فصلنامه راهبرد، سال شانزدهم، شماره. بحران وضعیت آب در جهان و ایران(. 1339.)و هنربخش، ن. ببران، ص [2]

173. 

مجموعه مقاالت . ها و راهکارها بحران آب در خاورمیانه؛ چالش(. 2212. )نژاد، م و حسین. جوادی، م. روی، سخس. بزی، خ [5]

 .المللی جغرافیدانان جهان اسالم چهارمین کنگره بین

. یرانی منابع آب در نظام کشاورزی اتحلیل موانع به کارگیری مدیریت بهینه(. 1371. )و چیذری، م. محمدی، املک. پناهی، ف [7]

 .23-21، صص 2، شماره15فصلنامه روستا و توسعه، سال

های مؤثر در توسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب تحلیل شاخص(. 1373. )و غفوری، ه. ، دشتی، ق.کاظمیه، ف. زاد، جحسین [9]

-13، صص 3، پیاپی2رهفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شما. های روستایی؛ مورد مطالعه دشت تبریزسکونتگاه

1. 

مجله رشد، آموزش، جغرافیا، دوره بیست و پنجم، . نگرشی بر مدیریت منابع آب روستا(. 1372. )و خراسانی، م. خراسانی، م [3]

 .32-37، صص 2شماره 

بندی ولویتگیری چندمعیاره در ا فرایند بکارگیری مدلهای تصمیم(. 1372. )زارعی، ح. مهراب قوچانی، ا. غنیان، م. دحیماوی، ع [7]
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