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حکمرانی آب، فرآیند تصمیم گیری در مجموعه ای از سیستم های 
اقتصادی، اجتامعی و اجرایی به منظور برنامه ریزی،  سیاسی، 
توسعه و مدیریت منابع آب و ارائه خدمات آب در بخش های 
مختلف جامعه می باشد. استان یزد به دلیل واقع شدن در فالت 
بنابراین  است.  کشور  استان های  از خشک ترین  یکی  مرکزی، 
کشاورزی،  مختلف  بخش های  که  گونه ای  به  آب  حکمرانی 
مرصف  اصلی،  ذی نفعان  همچنین  و  صنعت  رشب-بهداشت، 
بهینه ای داشته باشند و منابع آب نیز تخریب نگردد، رضوری 
فرآیند  آسیب شناسی  حارض  پژوهش  هدف  می رسد.  نظر  به 
در  آب  حکمرانی  حوزه  در  مدیران  عملکرد  و  تصمیم سازی 
و  داده بنیاد  روش  کیفی،  حارض  پژوهش  رویکرد  است.  یزد 
نیمه ساختاریافته  عمیق  مصاحبۀ  اطالعات  جمع آوری  تکنیک 
و  صاحب نظران  اداری،  کارشناسان  و  مدیران  از  گروه  سه  با 
خربگان آزاد حوزه آب و کارفرمایان بخش صنعت و کشاورزی 
بوده است که به روش منونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع 
نظری انتخاب شدند. تکنیک تحلیل داده ها نیز کدگذاری باز، 
محوری و انتخابی بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که 
مدل حکمرانی آب در یزد، حکمرانی منفعت طلبانه است. این 
نوع حکمرانی به معنای توجه به منافع آنی و کنونی و عدم 
توجه به وضعیت منابع آب برای آیندگان می باشد که دارای 
ویژگی هایی چون حکمرانی دستوری و از باال به پایین، منایشی، 
موقتی، بدون توجه به مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار، 
عدم وجود تعامل بین مردم و مسئولین و همراه با مشارکت 

معیوب بهره برداران بوده است.
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حکمرانی دستوری، یزد.
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Water governance is a decision-making process in a set of 
political, economic, social, and executive systems in order 
to plan, develop water resources management and provide 
water services in different parts of society. Yazd province 
is one of the driest provinces in the country due to being 
located on the central plateau. Therefore, it seems that wa-
ter governance is necessary in such a way that in different 
sectors of agriculture, drinking water hygiene, and industry, 
the main goal project is, to have optimal consumption, and 
water resources are not destroyed. The approach of the pres-
ent research is qualitative; The foundation's data method and 
data collection technique were semi-structured in-depth in-
terviews with three groups of managers and administrative 
experts, independent experts and experts in the water field, 
and employers in the industry and agriculture sectors. which 
were selected by purposeful sampling until reaching theoret-
ical saturation. The data analysis technique was also open, 
central, and selective coding. The findings of the research 
showed that the water governance model is based on self-in-
terested governance. This type of governance means paying 
attention to immediate and present interests and not paying 
attention to the state of water resources for the future, which 
has characteristics such as orders from the top to bottom, 
show, temporary, without paying attention to environmental 
issues and sustainable development. There has been a lack 
of interaction between the people and the officials and the 
defective participation of the stakeholders.
Keywords: Pathology, Governance, Self-Interested Gover-
nance, Imperative Governance, Yazd.
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مقدمه

توجه  مورد  زیست محیطی  نگرانی های  گذشته،  دهه  چند  در 
روزافزون قرار گرفته است. امروزه تغییرات آب و هوایی، کنرتل 
زیستی  تنوع  منابع، حفظ  از  از حد  بیش  بهره برداری  آلودگی، 
مقیاس  در  عمومی  مهم  دغدغه های  از  آب  منابع  مدیریت  و 
محلی، منطقه ای، ملی و جهانی است. تخریب محیط زیست و 
بحران ها و خطرات مرتبط با سالمت انسان، همراه با تداوم فقر، 
موجب شک نسبت به توسعه فناوری و رشد اقتصادی شده و 
در عین حال، در مورد توانایی سیاستگذاران آب در رسیدگی به 
 .)2020 ،Ahmadov( موقع به مشکالت تردید ایجاد کرده است
کمیابی و کمبود منابع آب از موضوعات چالش  برانگیز به ویژه 
مانند  دسرتس  در  آب  میزان  امروزه  است.  اخیر  دهه  چند  در 
گذشته نیست؛ چرا که عالوه بر رشد جمعیت و افزایش تقاضا 
برای آب، جهان با تغییرات اقلیمی و گرمایش شدیدی مواجه شده 
است. همچنین در دهه های اخیر روند تصمیم سازی در حوزه 
مسأله  بودن؛   چندالیه  و  پیچیدگی  است.  بوده  نامناسب  آب 
حوزه  در  سطح  به  سطح  و  چندمنظوره  مدیریت  نیازمند  آب 
تصمیم گیری و سیاست گذاری؛ کرده است. در این حالت وجود 
پیش بینی  به  می تواند  آب  منابع  حوزه  در  متعدد  سناریوهای 
رفتار کنشگران و متناسب با آن، تصمیم گیری مدیران به منظور 
انتخاب بهرتین راه کمک کند. صفویان و همکاران )1394( نشان 
دادند که با استفاده از سناریوسازی می توان برنامه مدیریتی برای 
حوضه آبریز موردنظر را با توجه به تغییراتی که ممکن است در 
آینده ای نزدیک ایجاد شود، ارائه کرد؛ بنابراین این فعالیت های 
مدیریتی امکان بهبود کیفیت آب در آینده را پیش بینی می کنند. 
حکمرانی1  الگوی  داشنت  توسعه،  به  دستیابی  راه های  از  یکی 
برآورد  ضمن  که  الگویی  است،  نظر  مورد  منطقه  با  مناسب 
نیازهای صنعتی و تولید، سازگاری با اقلیم را مدنظر قرار دهد. 
در  هم  بودن،  پاسخگو  به  اشاره  حکمرانی  واژۀ  مفهوم شناسی 
زمینه سیاستگذاری و هم در حوزه اجرا دارد )بدیسار و احمدی، 
1396(. حکمرانی، مفهومی؛ شامل کنشگران )فعاالن( از دستگاه 
دولتی، بخش غیردولتی و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری 
با  مشورتی است )Cars، 2002(. چنانچه اصطالح حکمرانی را 
حوزۀ آب پیوند زنیم و همین شیوۀ مدیریت را در قالب حوزه 
آب بحث کنیم؛ حکمرانی آب، مجموعه ای از سیستم های سیاسی، 
اقتصادی، اجتامعی و اجرایی به منظور توسعه و مدیریت منابع 
آب و ارائه خدمات آب در بخش های مختلف جامعه می باشد 
نشان   )1398( و همکاران  ساالریان   .)2003 ،Hall و   Rogers(
آبریز  به یک چشم انداز مشرتک در حوضه  برای رسیدن  دادند 
کشف رود، نیازمند مشارکت و درگیر منودن کنشگران کلیدی به 
منظور افزایش مشارکت آنان و ارائه چارچوبی جهت شناسایی، 

تصمیم سازِی  فرآیند  در  کلیدی  کنشگران  مشارکت  و  تحلیل 
بوده  نامناسب  ایران  آبریز است. حکمرانی آب در  این حوضه 
است. بر اساس پژوهش های بدیسار و همکاران )1399( باور بر 
این است که مشکالت آبِی امروز و فردای کشور بیش تر پیامد 
نتایج  همچنین  کم آبی.  مطلقاً  تا  هستند  نامطلوب  حکمرانی 
پژوهش رحیمی و همکاران )1400( نشان داد که رژیم حکمرانی 
کنونی در چهار شهرستان ارسنجان، نی ریز، خرامه و استهبان، رژیم 
شیوه حکمرانِی  ویژگی های  از  که  می باشد؛  متمرکز  رانت خواه 
سلسله مراتبی تلقی می شود. بنی اسدی و پالوج )1399( نیز در 
پژوهش خود اذعان داشتند که مشکل اصلی منابع آب در کشور، 
وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سامانۀ مدیریتی ناکارآمد است. 
ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت از هم گسسته، عدم شفافیت 
ویژگی های  جمله  از  مدیریت،  در  ذی نفعان  مشارکت  عدم  و 
سامانه حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. بسیاری از مردم 
از توانایی دولت برای رفع معضالت و چالش های بخش آب ناامید 
شده اند؛ این امر موجب تجدیدنظر در تئوری های سنتی مدیریت 
دولتی گشته است؛ بنابراین مدیریت مترکزگرا و باال به پایین که 
اجتامعی  برای حل مشکالت  قوی  ابزاری  عنوان  به  گذشته  در 
و  )الوانی  است  شده  مواجهه  هویت  بحران  با  می شد،  فرض 

علیزاده ثانی، 1386(. 
متوسط بارندگی استان یزد در دوره 30 ساله آماری )1366- 1395( 
97/9 میلی مرت و متوسط بارندگی ساالنه شهر یزد در همین دوره، 
46 میلی مرت است. این ارقام در سال های اخیر کاهش یافته است؛ 
به طوریکه در دوره 10 ساله منتهی به سال 1395 متوسط بارندگی 
به ترتیب 78/1 و 35/7 است. متوسط بارندگی استان یزد در حدود 
2 درصد حجم نزوالت جوی کشور است که با وجود پتانسیل ساالنه 
تبخیر 3193 میلی مرت، بیش از 90 درصد این مقدار، تبخیر می شود. 
متوسط ساالنۀ دما 17 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 33 درصد 
است)کانون تفکر آب-بیانیه شامره 1، 1397(. همین پیشینۀ آب و 
هوایی به بهرتین شکل، وضع کمبود بارش و افزایش تبخیر در شهر 
یزد را نشان می دهد. بنابراین با این وضعیت پرداخنت به حکمرانی 
به  آب  مرصف کنندۀ  بیشرتین  که  کشاورزی  بخش  در  هم  آب، 
میزانی در حدود 962/7 میلیون مرتمکعب )89 درصد( و هم در 
بخش صنعت که 48/4 میلیون مرتمکعب )4/4 درصد( از منابع آب 
را مرصف می کند؛ رضوری به نظر می رسد )کانون تفکر آب-بیانیه 
شامره 2، 1397(. بر اساس داده های آماری جهاد کشاورزی استان 
یزد، سطح زیرکشت استان در سال 1396، شامل 76841 هکتار در 
بخش باغی و 39852 هکتار در بخش زراعی می باشد. محصوالت 
باغی استان شامل پسته، بادام، زیتون، زردآلو، انار، انگور، خرما، 
گردو، زعفران، محصوالت گلخانه ای و گیاهان دارویی و محصوالت 
زراعی استان شامل گندم، جو، ذرت دانه ای، کنجد، یونجه، ارزن، 
سورگوم، زیره، روناس، سبزی و صیفی است. در حال حارض، فقط 
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در 24 هزار هکتار از سطح زیرکشت، از روش های نوین آبیاری 
استفاده می شود. بازده آبیاری در بخش کشاورزی معادل 45 درصد 
است. رسانه ساالنه مرصفی آب کشاورزی برابر 7762 مرتمکعب بر 
هکتار و حجم ساالنه آب مرصفی در این بخش برابر 926 میلیون 
مرتمکعب است. در حال حارض، استان یزد صادرکننده تولیدات 
کشاورزی مانند روناس، پسته، انار، زعفران و محصوالت گلخانه ای 

است )کانون تفکر آب-بیانیه شامره 3، 1397(.
این استان به لحاظ صنعتی بودن، یکی از استان  های مهاجرپذیر 
تنها در سال های 1385  به نحوی که  کشور محسوب می شود، 
تا 1390، خالص مهاجرت به استان 1/9 درصد اعالم شده است 
)حسینی و همکاران، 1395( و از این لحاظ در جایگاه سوم قرار 
دارد. البته علی رغم اینکه استان یزد در زمرۀ استان های صنعتی 
کشور به شامر می آید، ولی بخش خدمات، بیشرتین سهم اشتغال 
استان را به خود اختصاص داده است؛ سهم اشتغال بخش خدمات 
از کل اشتغال استان در سال 1395، 46/3 و بخش  های کشاورزی 
و صنعت به ترتیب دارای سهم 2/8 و 28/3 درصدی بوده  اند. 
مشارکت اقتصادی استان یزد در سال 1398، 40/8 درصد و دارای 
رتبه هفتم کشور رسیده است. نرخ بیکاری استان 12/8درصد و 
دارای رتبه یازدهم کشور و باالتر از نرخ بیکاری کشور )12/4( 
می باشد. همچنین نرخ بیکاری زنان استان 27 درصد و دارای رتبه 
سوم کشور بعد از کرمان و الربز و نرخ بیکاری کل استان برای 

مردان، 3 درصد بوده است )کانون تفکر اقتصاد، 1398(.
به لحاظ اجتامعی نیز مردم یزد از دیرباز به واسطه زندگی در 
شهر کویری و تالش برای رفع نیازهای خود به شهر قنات و قنوت 
و قناعت مشهور بوده اند. از طرفی شهر یزد اولین شهر خشت 
خام جهان و دومین شهر تاریخی جهان است، بنابراین به لحاظ 
را  مناسبی  آبی رشایط  موزه های  و  کویر  بودن  دارا  گردشگری، 
برای جذب گردشگر فراهم آورده است؛ زارع شاه آبادی و بنیاد 
تحقیقات موجود  ثانویه  تحلیل  عنوان  با  پژوهشی  در   )1397(
درباره نقش قنات، بافت تاریخی و گردشگری شهری )گردشگری 
آب؛حلقه مفقوده حكمرانی آب(؛ نشان دادند که در سال های 
اخیر توجه مدیران و برنامه ریزان شهری به نقش قنات به عنوان 
یکی از راه های جذب گردشگر، افزایش یافته است. بنابراین جذب 
گردشکر از طریق گردشگری آب، هم از نظر شهروندان و هم 
از دیدگاه گردشگران داخلی و خـارجی نقش موثری در بهبود 

گردشگری شهری داشته است.
به لحاظ تقسیامت سیاسی، استان یزد دارای 10 شهرستان، 22 
با  یزد  استان  می باشد.  شهری  نقطه   23 و  دهستان   46 بخش، 
مساحتی حدود 76/500 کیلومرتمربع، رتبه هشتم و با جمعیت 
را در  رتبه بیست و چهارم  نفر )رسشامری 1395(،   1٫138٫533
کشور دارا می باشد. نرخ شهرنشینی در این استان 85/32 درصد و 

تراکم جمعیت 15/46 نفر در کیلومرت مربع می باشد.

یزد  استان  منطقه ای  آب  رشکت  نام  به  نهادی  استان  مرکز  در 
فعالیت دارد که تصمیامت مربوط به تهیه و تخصیص منابع آب و 
همچنین حفاظت و بهره برداری از آنها را با هامهنگی بخش های 
مختلف مثل سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب و فاضالب 
حوزه   5 در  منطقه ای  آب  رشکت  فعالیت های  می دهد.  انجام 
مطالعات پایه منابع آب، طرح و توسعه، حفاظت و بهره برداری، 
برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی می باشد. 
مهمرتین وظایف این رشکت، انجام مطالعات الزم برای شناخت، 
توسعه و بهره برداری از منابع آب استان، تهیه و اجرای طرح ها و 
پروژه های تأمین و عرضۀ آب، مهندسی رودخانه ها، کنرتل سیالب 
از تأسیسات  ایجاد، بهره برداری و نگهداری  و تغذیه مصنوعی، 
اقدامات الزم به منظور  انجام  تأمین و عرضۀ آب،  و سازه های 
جلوگیری از افت منابع و جربان آب زیرزمینی در چارچوب قوانین 
و مقررات، حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب درچارچوب 
سیاست ها یا ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو، انتقال آب 
خارج از حوضه به استان یزد، بهره برداری از منابع آب مورد نیاز 
بخش های مختلف مرصف درقالب تخصیص مصوب وزارت نیرو 
و ترویج فرهنگ استفادۀ صحیح از آب، می باشد )تاریخچه آب 

منطقه ای یزد، 1393(. 
استان یزد از یک سو به واسطۀ اقلیم گرم و خشک، میانگین بارندگی 
ساالنه 97/9 میلی مرت و میزان تبخیر زیاد، دارای آب و هوایی 
خشک است و از سوی دیگر مصارف آب به ویژه در دو بخش 
کشاورزی به واسطه کشت محصوالت آب بر مانند صیفی جات 
و وجود صنایع متعدد آب بر همچون صنایع فوالد، کاغذ، کاشی، 
رسامیک و نساجی، بسیار باالست به گونه ای که مسئوالن استان 
به منظور تأمین منابع آبی در این دو بخش، مجبور به انتقال 
آب از خلیج فارس و دریای عامن شده اند و از همه مهم تر اینکه 
شواهد موجود حاکی از وجود یک نوع حکمرانی خاص منابع و 
مصارف آب را می دهد. اکنون سوال اصلی این مقاله این است که 
با توجه به مطالب باال، حکمرانی آب در دهه های اخیر در استان 

یزد چگونه بوده و چه ویژگی هایی داشته است؟

حساسیت نظری

اینگونه تعریف کرده است:  را  اکسفورد2 »حکمرانی«  دیکشرنی 
عمل یا شیوه اداره یک دولت، سازمان/ نحوه مدیریت سازمان ها یا 
کشورها در باالترین سطح و سیستم های انجام این کار. در فرهنگ 
معنای حکومت،  به  واژه حکمرانی  نیز  وبسرت3  بین املللی  لغات 
 Rhodes فرمانروایی، امارت، تدبیر و نظارت معنا شده است. از نظر
)1996( حکمرانی به »شبکه های بین سازمانی و خود سازماندهی 
شده« اشاره دارد. از دیدگاه Fukuyama )2013( حکمرانی عبارت 
ارائه  و  قوانین  اجرای  و  ایجاد  برای  حکومت  »توانایی  از  است 
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خدمات بدون توجه به اینکه این دولت دموکراتیک است یا نه«. 
برخی صاحب نظران استدالل می کنند که حکمرانی فعالیت دولت ها 
 ،Westraeus( و نحوه ارتباط آن با سایر فعالیت ها در جامعه است
2016(. سازمان ملل متحد تعریف جامعی از حکمرانی خوب ارائه 
داده است که عبارت است از »مشارکت، شفافیت و پاسخگویی 
ترویج می دهد«.  را  قانون  که موثر و عادالنه است و حاکمیت 
حکمرانی خوب تضمین می کند که اولویت های سیاسی، اجتامعی و 
اقتصادی مبتنی بر اجامع گسرتده در جامعه است و صدای فقیرترین 
و آسیب پذیرترین افراد در تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع 

 .)2014 ،Al-Khaldi( توسعه، باید شنیده شود
برخی  دارد،  نظریات مختلفی در خصوص حکمرانی آب وجود 
از صاحب نظران معتقدند نظریات پیرامون حکمرانی آب در سه 
نظریات  است.  بررسی  قابل  و چگونگی  سطِح چیستی، چرایی 
مربوط به سطح چیستی؛ شامل ترشیح مفهوم حکمرانی آب و سیر 
تاریخی می باشد. این دسته از پژوهش ها به تبیین مفهوم حكمرانی 
آب پرداخته و اغلب با بیان سیر تحول نظریه های حكمرانی آب، 
منوده اند.  معرفی  نظریه  آخرین  عنوان  به  را  خوب  حكمرانی 
نظریات مربوط به سطح چرایی در واقع به بررسی اثر حكمرانی 
آب بر پارامرتهای مختلف و بالعكس تأثیر پارامرتهای مختلف بر 
حکمرانی آب پرداخته اند، نظریات مربوط به سطح چگونگی نیز 
با گسرتش دامنه پژوهش خود و در نظر گرفنت رشایط بومی و 
ملی، سعی در ارائه الگویی برای چگونگی حكمرانی آب در ایران 
یا روش های اجرایی و دستیابی به حكمرانی مطلوب  داشته اند 
را ارائه داده اند )اسکوئی و اسامعیلی، 1400(. پژوهش حارض با 
الهام از سطح سوم )چگونگی( -چنانچه سطوح تحلیل را در سه 
بخش چیستی، چرایی و چگونگی مورد بررسی قرار دهیم- سیستم 
حکمرانی آب را در سه بعد، ساختار نهادی، سازه های ذهنی و 

نظام توزیع قدرت و منافع، مورد توجه قرار می دهد. مطابق با 
نظریه اسرتوم، تحلیل نهادی حکمرانی آب در سه حوزه فرآیند 
تصمیم سازی، ساختار نهادی4 و عملکرد، بررسی می شود. سطح اول 
)فرآیند تصمیم سازی(: این سطح شامل شاخص های حکمرانی خوب 
مبتنی بر فهرست پیشنهادی سازمان ملل در برنامه ریزی ارزیابی 
جهانی آب است )United Nation، 2006(. مولفه های هشتگانه 
و  اثربخشی  شفافیت،  پاسخ دهی،  از:  عبارتند  خوب  حکمرانی 
قانون  حاکمیت  مشارکت،  مسئولیت پذیری،  انسجام،  بازدهی، 
و عدالت. سطح دوم )عملکرد(: عملکرد را از طریق مولفه های 
سازماندهی و ظرفیت سازی در بخش آب، برنامه ریزی راهربدی، 
تخصیص آب، توسعه و مدیریت منابع آب و تنظیم منابع آب و 
خدمات مرتبط؛ مورد بررسی قرار می دهد. سطح سوم )ساختار(: 
این سطح شامل قوانین، سیاست ها و مدیریت سازمانی می باشد. 
در ادبیات مدیریت منابع آبی، سازه های ذهنی به طرز فکر بخش 
اجرا در مورد اهداف )فرعی( مرتبط با تولیدات اقتصادی و اهداف 
)اصلی( مرتبط با بقای سیستم اکولوژیک )حفاظت از منابع آب( 
و طریقه رسیدن به آن اطالق می شود . این سازه های ذهنی در سه 
سطح سازه های ذهنی سیاست گذاران و سازه های ذهنی سطوح 
قانون گذاری تا اجرا قابل تقسیم است. بعد سوم سیستم حکمرانی 
آب نظام توزیع قدرت و منافع است. در این بعد افراد بر اساس 
منفعت آبی به سه بخش »گروه صاحب قدرت و بدون منفعت 
آبی«، »گروه صاحب قدرت و صاحب منفعت آبی« و »گروه بدون 
قدرت و صاحب منفعت آبی« تقسیم بندی می شوند که بیشرت 
تصمیامت در نظام حکمرانی در حوزه تصمیم سازی و وضع قوانین 
از منفعت و قدرت  و مقررات و همچنین عملکرد اجرا، متأثر 
می باشد. )فرزانه و همکاران، 1396(. در شکل )1( مدل مفهومی 

مبتنی بر این حساسیت نظری، ترسیم گردیده است.

سازه های ذهنی سیاست گذاران

گروه صاحب قدرت و صاحب منفعت آبی

گروه صاحب قدرت و بدون منفعت

بدون قدرت و صاحب منفعت آبی

سازه های ذهنی سطوح قانون گذاری

سازه های ذهنی سطوح اجرا

نظام توزیع قدرت و منافع ساختار نهادی سازه ذهنی

سیستم حکمرانی آب

اهداف اصلی مرتبط با بقای سیستم

اهداف فرعی مرتبط با تولیدات اقتصادی

نظام قانون گذاری و اجرا

شکل 1- مدل مفهومی تحقیق
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رویکرد روش شناختی 

این پژوهش با رویکرد کیفی و روش داده بنیاد انجام شده است. 
در این روش پژوهشگر می خواهد از طریق تحلیل سیستامتیک 
برسد  واقعی  قلمرو  یک  در  استقرایی  نظریۀ  یک  به  داده ها 
مصاحبه  طریق  از  تحقیق  داده های   .)1992  ،Glaser(
در  منونه گیری  روش  است.  شده  جمع آوری  نیمه ساختاریافته 
نظریه داده بنیاد از نوع منونه گیری هدفمند5 است. این روش 
پژوهشگر  توسط  خاص  رشکت کننده های  آگاهانه  انتخاب 
آماری  جامعه   .)1397 همکاران،  و  )قاسمی رشبیانی  می باشد 
تحقیق سه گروه از مدیران و کارشناسان اداری، صاحب نظران 
و خربگان آزاد حوزه آب و کارفرمایان بخش صنعت و کشاورزی 
بوده است که تعداد 28 نفر از آنها از طریق اشباع نظری6 به 
عنوان منونه انتخاب شدند. بدین معنا مصاحبه ها تا جایی پیش 
رفت که مشارکت کنندگان در پژوهش به کفایت تجربی داده ها 
طریق  از  کیفی  پژوهش  در  داده ها  درستی  سنجش  رسیدند. 
انتقال،  قابلیت  تعمیم پذیری8/  اعتبار7،  قابلیت  اعتبارپذیری/ 
تأییدپذیری10  تأیید/  قابلیت  و  اطمینان پذیری  راستی آزمایی9/ 
است. آنچه که در پژوهش کمی از آن تحت عنوان روایی نام 
برده می شود، در پژوهش کیفی هامن قابلیت اعتبار است. در 
پژوهش حارض داده های بدست آمده از هر مصاحبه، کنرتل شد. 
همچنین مصاحبه ها و طراحی سواالت به گونه ای انجام شد که 
باشد.  داشته  سواالت  به  پاسخ  در  را  صداقت  نهایت  پاسخگو 
و  مطالعه  مورد  موضوع  به  نسبت  مصاحبه شوندگان  شناخت 
شخص مصاحبه کننده، اعتامدی که در طول مصاحبه به دست 
آمده بود و عالقۀ آنان به حل چالش آب11 در یزد نقش مهمی 
را در افزایش این اعتامد داشت. به منظور تعمیم پذیری نتایج 
در پژوهش حارض پس از هشت مصاحبۀ جداگانه با سه گروه، 
پاسخ ها شبیه به هم شدند و به عبارت بهرت، دادۀ جدیدی تولید 
نشد و پژوهشگر به اشباع نظری رسید. البته این اشباع نظری 
در مصاحبه با صنعت گران و کشاورزان به نسبت سایرگروه ها 
تکرارمصاحبه ها  و  پنج مصاحبه  از  و پس  افتاد  اتفاق  رسیع تر 
منظور  به  شد.  تضمین  داده ها  تعمیم پذیری  زیادی  تاحدود 
حصول اطمینان از داده های به دست آمده، مصاحبه ها در نوبت 
انجام شد و  دیگر در مورد کارشناسان و صاحب نظران مجدداً 
بازهم هامن نتایج و هامن پاسخ ها به دست آمد. البته در مورد 
کشاورزان و صنعت گران که امکان مصاحبه مجدد وجود نداشت، 
از طریق تکرار مصاحبه تالش شد این اطمینان پذیری از نتایج 
تاحد زیادی محقق شود. به منظور تحقق مسأله تأییدپذیری، 
چارچوب های  که  داد  انجام  را  خود  تالش  نهایت  پژوهشگر 
نظری را در ذهن خود کنار بگذارد و بدون پیش ذهنیتی فرآیند 
مصاحبه ها را جلو بربد. به منظور تأیید نهایی، مصاحبه برخی از 

مصاحبه شوندگان بنا به درخواست خودشان پس از پیاده سازی 
گفته ها  ارسال  از  پس  که  شد  ارسال  آنان  برای  مصاحبه  متون 
از  استفاده  با  نیز  داده ها  کردند.  تأیید  را  خودشان  نظرات  و 

کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.

یافته ها

مصاحبه کنندگان  بیشرت  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 
تحصیالت دکرتی )10 نفر(، اکرثاً مرد )25 نفر( و بیشرتین بازه 

سنی مربوط به سنین )50-59( می باشد.
 

جدول 1- توصیف ویژگی های مشارکت کنندگان در مصاحبه

سنجنسیتتحصیالتسمت

68مرددکرتیصاحب نظر

39مرددکرتیصاحب نظر

66مرددکرتیصاحب نظر

54مرددکرتیصاحب نظر

55مرددکرتیصاحب نظر

68مردکارشناسی ارشدصاحب نظر

66مرددکرتیصاحب نظر

53مرددکرتیصاحب نظر

55مرددکرتیصاحب نظر

56مردکارشناسیکارشناس

41مرددکرتیمدیر

50مردکارشناسیکارشناس

67مردکارشناسیکارشناس

53مردکارشناسیمدیر

53مردکارشناسیکارشناس

43مردکارشناسی ارشدکارشناس

70مردابتداییکشاورز

68مردابتداییکشاورز

61مردبی سوادکشاورز

57مردکارشناسیکشاورز

54مرددکرتیصنتعگر

50مردکارشناسی ارشدصنتعگر

32مردکارشناسی ارشدصنتعگر

33زنکارشناسیصنتعگر

34زنکارشناسیصنتعگر

43زنکارشناسی ارشدصنتعگر

55مردکارشناسیصنتعگر

38مردکارشناسیصنتعگر
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تحلیل داده ها نشان داد که مقوله هسته حکمرانی منفعت طلبانه12  
بدون  قدرت  صاحبان  گروه  سه  به  منفعت  این  که  است  بوده 
منفعت آبی، صاحبان قدرت با منفعت آبی و افراد بدون صاحب 
قدرت، اما دارای منفعت آبی، تقسیم بندی می شوند. تصمیامت 
متاماً به وسیله مدیران ارشد و سیاست مداران با توجه به منفعتشان 
و بدون توجه به آمایش رسزمین و اقلیم محلی و منطقه ای و با 
نگاهی گذرا و موقتی، نه بلندمدت تدوین شده است. این نوع 
ارشد  مدیران  توسط  مرکز  در  بلکه  یزد،  استان  در  نه  حکمرانی 
یزدی تبار کشور انجام شده است. انتقال آب و سپس استقرار صنایع، 
کشت محصوالت متنوع، ایجاد اشتغال، استقرار صنایع سنگین و 
آب بر و توزیع این آب، منافع زیاد سیاسی،  اقتصادی و اجتامعی چه 
در سطح ملی و چه در سطح محلی برای افراد و گروه های مختلف 
داشته است. نکته ای که بایستی بدان اشاره کرد؛ رابطه تنگاتنگ نظام 
توزیع قدرت و منافع با اقتصاد سیاسی آب در ایران و البته یزد است. 
اقتصاد سیاسی، معطوف به تبیین موضوعاتی است که رابطۀ بین 
قدرت سیاسی و رضورت های اقتصادی در یک جامعه را منعکس 
می سازد. بنابراین موضوع اقتصاد سیاسی، بحث پیرامون نحوه ارتباط 
میان حوزه سیاست و حوزه اقتصاد و هدف آن نیز ارائه تحلیل های 
اجتامعی، سیاسی و تاریخی از فرآیندهای اقتصادی است. در این 
خصوص باید گفت یکی از مهمرتین دغدغۀ کشورها، مسأله توسعه 
است. نظریه های توسعه ارتباط مستقیمی با سازوکارهای اقتصاد 
سیاسی هر جامعه دارد، اگرچه مولفه های مربوط به اقتصاد جهانی 
بر چگونگی روند توسعه در هر کشوری از جمله ایران تأثیرگذار 
است، اما واقعیت آن است که شکل بندی های اقتصادی هر کشور 
و مولفه های تأثیرگذار بر نظام اجتامعی واحدهای سیاسی را باید 
اصلی ترین عامل توسعه و همچنین تبیین نشانه های اقتصاد سیاسی 
در آن کشور دانست. شکل بندی و ماهیت اقتصاد سیاسی کشورها 
راهربدی  و  اقتصادی  برنامه ریزی  چگونگی  اساس  بر  می توان  را 
آن کشورها مالحظه کرد )مصلی نژاد، 1400(. زمانی که از اقتصاد 
را می  توان مطرح  این سوال  به میان می آید،  سیاسی آب سخن 
کرد که آیا دولت ها یا نهادهای عمومی در قالب کنشگران فردی 
یا سمن ها توانسته اند رشایط را برای شکل گیری توسعه پایدار در 
استان یزد فراهم آورند یا خیر؟ تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه 
با مدیران و کارشناسان اداری- صاحب نظران و خربگان آزاد حوزه آب 
و کارفرمایان بخش صنعت و کشاورزی؛ نشان می دهد که اقتصاد 
سیاسی آب در یزد با نوعی تناقض مواجهه است، این شهر به لحاظ 
صنعتی و معدنی دارای ظرفیت های باالیی است. وجود فضا جهت 
گسرتش شهرک های صنعتی در شهر یزد، وجود معادن غنی و نیروی 
انسانی متخصص و مزیت های دیگر، باعث ایجاد پتانسیل باالیی 
در جهت برنامه ریزی راهربدی توسعه شهرک صنعتی در این شهر و 
نیز موجب پدید آمدن فرصت هایی از قبیل به وجودآمدن حوزهای 
صنعتی فعال و قدرمتند و پتانسیل باالی تأسیسات صنعتی و افزایش 

شده  بخش صنعت  در  برای رسمایه گذاری  رغبت رسمایه گذاران 
است )رضایی و خاوریان گرمسیر، 1393(. اما شهر یزد به واسطه 
اقلیم گرم و خشک توان پذیرش صنایع متعدد و عمدتاً آب محور را 
ندارد. در سالهای اخیر به واسطه انتقال آب از خلیج فارس و دریای 
عامن؛ صنایع متعددی در استان احداث و فعال شده است. برتری 
)تسلط( رویکرد اقتصاد محور نسبت به رویکردهای زیست محیطی 
و اهمیت رشد و تولید و افزایش درآمد و اشتغال به ویژه در سالهای 
اخیر، چندان اجازه توجه به مباحث مرتبط با توسعه پایدار در استان 
را به سیاست گذاران و تصمیم سازان منی دهد. اگر چه در چندسال 
بخش های  در  مختلف  ذینفعان  توسط  بسیاری  تالش های  اخیر 
کشاورزی، صنعت و حتی رشب– بهداشت به منظور مدیریت بهینه 
منابع آب صورت گرفته اما به زعم Swatuk )2008( به دلیل تعدد 
ذینفعان و منافع و ظرفیت های متفاوت آنها، هیچ »راه حل  رسیع 
و موثری«13 برای حل مشکالت آب جهان وجود ندارد. گره خوردن 
برنامه های توسعه استان در یزد با گسرتش صنایع آب محور یکی 
از دیگر از عوامل موثر بر عدم موفقیت برنامه های توسعه پایدار 
در استان یزد است. به دلیل آنکه مدیران و سیاست گذاران به جای 
مترکز بر پتانسیل های طبیعی و بالقوه استان، رصفاً افزایش درآمد 
رسانه و تولید را عامل مهم در پیرشفت استان یزد می دانند، در 
حالیکه این سبک توسعه با سند آمایش استان نیز همخوانی ندارد. 
بنابراین دولتمردان و سیاست گذاران نتوانسته اند رشایط پایداری 

سیستم منابع آب را حفظ کنند.
باتوجه به موارد مطرح شده در این بخش به نظر می رسد یکی 
از ویژگی های حکمرانی منفعت طلبانه در یزد، شیوه حکمرانی 
بهره برداران  مشارکت  بدون  و  پایین  به  باال  دستوری،  متمرکز، 
امور مربوط  به نوعی تصدی گری دولت در همه  اصلی است؛ 
عنوان  به  که  پایین،  به  باال  از  رویکرد  است؛  آب  تقسیم  به 
شیوه حکمرانی »مشت آهنین« یا »دستکش مخملی« توصیف 
می شود، با یک دولت قدرمتند و سلسله مراتبی مشخص می شود 
که در آن نخبگان سیاسی، سیاستی را طراحی می کنند و سپس از 
 ،Bevir( طریق یک زنجیره سخت، متوالی و پایدار اجرا می شود
2007(. تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که علی رغم 
یزد، همچنان  در  آب  منابع  مدیریت  در  بهره برداران  مشارکت 
نقش دولت پررنگ تر از سایر اضالع مثلث است، البته این رصفاً 
مختص به یزد نیست؛ بلکه در سایر نقاط کشور نیز به همین 
صورت است. بخشی از این مسأله دارای پیش زمینه ای تاریخی 
که  داد  نشان  خود  پژوهش  در   )1398( خانیکی  لباف  است. 
توسعه شهر یزد و نزدیکی روستای حسن آباد به یزد، فرآیند تغییر 
کاربری از کشاورزی به مسکونی و تجاری را شدت می بخشد و 
حقابه های بیشرتی از زمین، منفک می شوند. به این ترتیب رسم 
جدید مالکیت مستقل آب از زمین ظاهر می شود که تا امروز به 

قوت خود باقی است. 
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مقوله فشارهای سیاسی صاحبان قدرت به عنوان یکی از مقوالت 
مرتبط با مقوله هسته14 )حکمرانی منفعت طلبانه( قابل بررسی 
است ورود آب انتقالی به یزد به واسطۀ تنش آبی که در اکرث 
اجرایی  و  فنی  بحث  یک  رصفاً  دارد،  وجود  کشور  استان های 
پژوهش  به موضوعی سیاسی شده که در  تبدیل  بلکه  نیست؛ 
حارض در قالب مقولۀ سیاسی شدن مدیریت منابع و مصارف آب 
مطرح شده است. در ایران؛ برخی از تصمیامتی که در حوزه آب 
یزد، تصویب  مانند  در سطح کالن و حتی در سطح منطقه ای 
و چنانچه  است  تأثیر فشارهای سیاسی  اجرا می شود؛ تحت  و 
فرهنگ ذینفعان در مدیریت منابع و مصارف آب ضعیف باشد و 
رصفاً پای رویکردهای بهره بردارانه و استثامرگرایانه در کار باشد، 
نتیجه ای جز اتالف منابع آب به ویژه در بخش های کشاورزی و 
صنعت نخواهد داشت. فشار سیاسی صاحبان قدرت و دخالت 
افراد غیرمتخصص در پروژه های سد، انتقال و بهره برداری از منابع 
آبی و آنچه که امروز از آن به عنوان بهره برداری از آب های ژرف 
یاد می شود، همه نشان دهندۀ نفوذ صاحبان قدرت در مسائل 
تخصصی است. رانت و فساد در حوزه منابع زیست محیطی یکی 

از مصداق های بارز فشارهای سیاسی است. 
از دیگر ویژگی های مرتبط با حکمرانی منفعت طلبانه شکل گیری 
نوعی از حکمرانی است که حاصل تعامل میان سه بخش مردم، 
یک  حاصل  حکمرانی  این  اما  است؛  مدنی  نهادهای  و  دولت 
تعامل واقعی و سازوکار عملی نیست، بلکه نتیجۀ یک مکانیسم 
منایشی است که ویژگی جوامع درحال توسعه است و از آنجا 
که ظهور آن عمالً نه از رس احتیاج بلکه نوعی رسگرمی و بازی با 
کلامت تلقی می شود. به جای مشارکت فعاالنه هر سه بخش و 
ظهور مدیریت جامع منابع و مصارف آب در یزد، جز هدررفنت 
نتیجه ای نداشته است. سخن راندن  نابرابری آبی؛  منابع آب و 
کشت  و  دستوری  تصمیامت  اتخاذ  و  آب  منابع  حکمرانی  از 
به  توجه  بدون  آب بر  صنایع  احداث  و  پرآب خواه  محصوالت 

ظرفیت  بخش های مختلف، اقدام صحیحی نیست.
از دیگر ویژگی های حکمرانی منفعت طلبانه مجموعه عواملی است 
که در قالب مولفه هایی چون تعامِل کم  بین مردم و مسئولین در 
زمینه حل بحران و مشارکت معیوب، تسلیم نظرات منفعت طلبانه 
ذینفعان بودن و عدم هدایت این مشارکت به مباحث علمی، مطرح 
آینده نگری،  و  برنامه ریزی  از عدم  نشان  ویژگی ها  این  می شود. 
تصمیامت عجوالنه، غیربومی و غیرعاملانه در حوزۀ مدیریت منابع 
آب، بدون توجه به تصمیم سازی ها و سیاست گذاری های سطح کالن 

به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت است.
محلی  مدیران  مسئولیت پذیری  عدم  چون  عواملی  مجموعه 
دستوری  پذیرش  و  محلی  مدیران  بودن  مطیع  آنان،  انفعال  و 
برنامه ها، درست اجرا نشدن قوانین، برنامه ها و دستورالعمل ها، 
تشکیل دهندۀ یکی دیگر از ویژگی های حکمرانی منفعت طلبانه 

است؛ که ناشی از فرسودگی و کهنگی زیرساخت ها در مدیریت 
منابع آب است. هم در بعد اجرایی و هم در بعد فکری، نبود 
و  زیرساخت ها  منابع آب کشور،  مدیریت  در  استمرار  و  ثبات 
امکانات را دچار فرسایش می کند، عدم توجه به آمایش رسزمین 
و ایجاد نابرابری و توزیع نابرابر امکانات در شهر و روستا، عدم 
توجه به اقلیم خشک یزد و اقدام به ساخت و سازهای ناسازگار 
با اقلیم در فضای شهری، گسرتش صنایع پرآب بری چون رسامیک، 
کاغذ، فوالد و نساجی به جهت تولید و افزایش سود و صنعتی 
شدن شهر یزد و همچنین عدم توجه به گزارش ها و راهربدهای 
علمی به ویژه در جلوگیری از گسرتش صنایع پرآب بر، منونه های 
بارزی از برنامه ریزی کوتاه مدت منابع آب و عدم آینده نگری در 
مدیریت منابع آب است. ویژگی این نوع حکمرانی با توجه به 

داده ها به رشح زیر است:
1- عدم مسئولیت پذیری مدیران محلی و انفعال آنان: برخی از 
صاحب نظران معتقد بودند که با توجه به اینکه برنامه ها ملی-

محور است و از طرف وزارت نیرو به رشکت های آب منطقه ای 
ابالغ می شود، این رشکت ها چندان دخالتی در تغییر این برنامه ها و 
سیاست گذاری ها ندارند. اما رشکت آب منطقه ای هر استان می تواند 
سیاست هایی را به منظور کاهش مرصف منابع آب اجرا و عملیاتی 
کند. مانند آنچه رشکت آب منطقه ای یزد، در سال های اخیر اجرا 
کرده است که شامل: طرح کاهش صد در صدی آب برنامه هرنی 
یزد و طرح سپاس آب می باشد. مسئولین محلی  شب مهر آب 
به جای انفعال باید ویژگی های اقلیمی یزد و پیشینۀ درخشان آن در 
مدیریت منابع آب و تجارب ارزنده آن را به وزارت نیرو و مسئولین 
ارشد انتقال بدهند تا مانع بسیاری از سیاست گذاری های اشتباه و 

نادرست در حوزه مدیریت منابع و مصارف آب شوند.
2-مطیع بودن مدیران محلی و پذیرش دستوری برنامه ها، بدین 
معنا که سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضالب کمرت پیشنهاد 
نیرو همچنان  وزارت  و  بوده اند  برنامه ها  و  دهندۀ سیاست ها 
تصدی گری خود را در ارتباط با اتخاذ سیاست ها و برنامه ها، حفظ 
نظر  به  بخش  این  در  موارد مطرح شده  به  باتوجه  بود.  کرده 
می رسد مجموعه این مقوالت را می توان تحت عنوان حکمرانی 
دستوری15، مورد بررسی قرار داد. منظور از حکمرانی دستوری، آن 
نوع از حکمرانی است که به شیوه متمرکز، دستوری، باال به پایین 
و بدون مشارکت بهره برداران اصلی است، به نوعی تصدی گری 

دولت در همۀ اموِر مربوط به تقسیم آب است.
از  دستورالعمل ها:  و  برنامه ها  قوانین،  نشدن  اجرا  درست   -3
کارشناسان  و  اساتید  دیدگاه های  در  ویژه  به  که  دیگر مسائلی 
مطرح شد، پیرامون این مسأله است که گاهاً قوانین، سیاست ها و 
برنامه ها وجود دارند، لیکن به درستی به اجرا در منی آیند و چالش 
اصلی بسیاری از کارشناسان در حوزه آب نه خود قانون که نحوۀ 
پیاده سازی آن است. یکی از مباحثی که در این راستا مورد توجه 

بنیاد، ل. و همکارانآسیب شناسی حکمرانی آب در یزد 
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قرار می گیرد، عدم مترکز روی مباحث سند چشم انداز 1404است. 
دفرت رهربی  از طرف  آبان ماه 1382  تاریخ 13  در  که  این سند 
ابالغ شد، یک سند راهربدی است که جایگاه کشور  اجرا  برای 
در بیست سال آینده در منطقه را ترسیم می کند. از نظر یکی از 
کارشناسان این سند چشم انداز از بیست سال قبل، پیش روی ما 
قرار داشته، ولی دولت ها به این سند توجهی نداشتند و امروز 
نیز فقط دوسال به پایان این سند مانده است و منی توان انتظار 

معجزه داشت.
4- فقدان راهربد علمی و عدم توجه به آمایش رسزمین، اقلیم 
به  از دیگر چالش های مربوط  پرآب بر:  استقرار صنایع  خشک، 
و  کشاورزی  مختلف  بخش های  در  منفعت طلبانه  حکمرانی 
به  توجه  عدم  و  علمی  راهربدهای  کارگیری  به  فقدان  صنعت 
قالب  در  را  خود  ویژگی  این  می باشد.  روز  دانش  از  استفاده 
مقوالتی چون ارتقاء تکنولوژی برای مرصف بهینه منابع آب، عدم 
توجه به آمایش رسزمین و توسعه پایدار، استقرار صنایع با مرصف 
آب  باال، کشت محصوالت پرآب بر و عدم توجه به اقلیم خشک 

شهر یزد؛ نشان می دهد.
الف( ارتقاء تکنولوژی در زمینه مرصف آب به گونه ای که دیگر 
استفاده از آب چاه به دلیل داشنت امالح زیاد غیرقابل استفاده 
نخواهد بود، بلکه به کمک مواد افزودنی )نوعی لعاب( می توان 
آب چاه را به آب رشب تبدیل کرد. تحلیل یافته های حاصل از 
مصاحبه ها نشان داد که ارتقاء تکنولوژی در زمینه مرصف منابع 
آب در بخش صنعت به کمک بازچرخانی آب، عالوه بر مدیریت 
منابع با کاهش هزینه می تواند به تولید سوِد بیشرت و دریافت 

بسته های حامیتی و تشویقی توسط کارفرما بیانجامد.
ب( از دیگر مقوالت مرتبط با  مسألۀ فقدان راهربد علمی، عدم 
توجه به آمایش رسزمین و توسعه پایدار است. عدم وجود توسعه 
پایدار که مترکزش بر ارتباط بین اجتامع، اقتصاد و محیط زیست 
کم آبی  و  خشک  شهر  به  بر  پرآب   صنایع  ورود  باعث  است، 
چون یزد شده است. از طرف دیگر عدم توجه به سند آمایش 
رسزمین که به ارتباط نظام مند میان انسان، فضا و فعالیت های 
پردازد؛  می  امکانات  از همۀ  منطقی  بهره برداری  منظور  به  او 
توسعه  بحث  در  آنارشیستی  دیدگاه  نوعی  وجود  نشان دهندۀ 
میان سیاست گذاران و تصمیم گیران و اتخاذ تصمیامت از باال به 
پایین است. به عبارت دیگر زمانی که مردم یزد به عنوان کنشگران 
فعال در اتخاذ این تصمیامت مداخله ای نداشته باشند و مدیریت 
یکپارچه شهری جایگزین تعصبات محلی  گردد، سیاست ها هر 
چند درست و منطقی به نظر رسد، اما کارایی چندانی نخواهد 
داشت. به عبارتی ذینفعان اصلی در شکل گیری نظام توسعه کنار 
گذاشته  شده اند، پس در نتیجه دولت پدرساالر متولی همۀ امور 
می شود و مردم مطرود و کنارگذاشته شده، فقط نقش متاشاگر 
یک ورزشگاه فوتبال را خواهند داشت. در حالی که ما بایستی 

به این مسأله واقف باشیم و حتی فراتر اعتقاد داشته باشیم که 
مباحث مربوط به مدیریت منابع آب بایستی در عرض یکدیگرند 
و  مردم  دولت،  میان  مناسبی  و  منطقی  تعامل  یعنی  باشند، 

نهادهای خصوصی باشد، نه اینکه در طول یکدیگر باشند.
از  یکی  آب بر  محصوالت  کشت  و  پرآب بر  صنایع  ج(استقرار 
منابع  طلبانه  منفعت  حکمرانی  بروز  در  اصلی  چالش های 
راهربد  فقدان  قالب مقوله  در  که  است  یزد  در  و مصارف آب 
علمی مطرح می شود و باعث انتخاب صنایع آب بری چون فوالد، 
کاشی و رسامیک، نساجی و کاغذ برای یزد شده است، استقرار 
این نوع از صنایع و کشت محصوالت کشاورزی بدون توجه به 
میزان مرصف آب، ناشی از سوء مدیریت است در واقع اتخاذ 
ورود  به  منجر  اقلیم،  به  توجه  بدون  و  نادرست  سیاست های 
صنایعی شده که در حقیقت بایستی این صنایع به لحاظ مرصف 
باالی آب در کنار شهرهای ساحلی واقع می شدند، یا در بخش 
کشاورزی از محصوالت کم آب بری مثل زعفران، پسته و ... به جای 
محصوالت پرآب بری مثل سربیجات و صیفی جاتی چون بادمجان، 

خیار، هندوانه، بامیه و یونجه استفاده شود. 
د( از دیگر مقوالت مرتبط با فقدان راهربد علمی، عدم توجه به 
اقلیم خشک شهر یزد است. در واقع شهر یزد به واسطۀ اقلیم 
متفاوت، بایستی دارای سیاست گذاری های متفاوت باشد. بنابراین 
نقاط  همۀ  در  کالن  سیاست های  این  داشت  انتظار  منی توان 
کارشناسان  از  بسیاری  باشند.  داشته  واحدی  نسخۀ  کشور  یک 
معتقدند برای یزد به عنوان یک شهر کویری، سیاست های فردی 
و تجربه شده، بایستی جایگزین سیاست های کالن شود. اهمیت  
سیاست های منطقه ای هم در زمینۀ کشاورزی با توجه به اقلیم 
خشک و الگوی کشت متناسب با منطقه و هم در زمینۀ صنایع 
پرآب بری که در یزد وجود دارد و هم در زمینه ساخت مسکن و 

استفاده از وسایل گرمایشی و رسمایشی به اثبات رسیده است. 
ه( عدم تصمیم گیری برای بهینه سازی مرصف آب در بخش شهری 
و رشب از مقوالت مرتبط با فقدان راهربد علمی و عدم توجه به 
دانش روز است. یکی از موضوعاتی که در این راستا مورد توجه 
قرار می گیرد، وجود فرهنگ سنتی مرصف در بین شهروندان یزدی 
است. منظور از فرهنگ سنتی مرصف در بین شهروندان، فرهنگی 
است که به عنوان یک عامل بازدارنده در مرصف بهینه آب عمل 
منی کند. به عبارت ساده تر در یک شهر کویری؛ رفتار دریایی و 
انتظارات کویری است16. این نحوۀ مرصف، هم در بخش رشب، 
هم کشاورزی و هم صنعت خود را نشان می دهد. به طور مثال 
در زمینۀ مرصف بخش خانگی، مرصف بی رویۀ آب در کولر آبی 
به دلیل تبخیر زیاد، استفاده از آن از طرف سازمان آب منطقه ای 
منع شده، اما مردم همچنان تشویق به استفاده از کولر گازی 
می شوند. یکی از کارشناسان معتقد است دلیل این امر آن است 
که در وزارت نیرو بخش برق از بخش آب قوی تر است.  این خود 
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منونه ای از عدم تصمیم گیری درست در مرصف بهینه آب است. 
در زمینۀ فضای سبز هم چمن های مصنوعی و کاشت گیاهان 
کم آب بر بایستی جایگزین چمن کاری های طبیعی شود. در زمینه 
کشاورزی نیز فرهنگ مرصف کشاورزان بایستی به سمت کاشت 

محصوالت کم آب بر تغییر کند. 
با فقدان راهربد علمی؛ عدم توجه  از دیگر مقوالت مرتبط  م( 
مدیران به مباحث علمی و به کارگیری آن در تصمیامت است. 
تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه با مدیران و کارشناسان اداری، 
صاحب نظران و خربگان آزاد حوزه آب و کارفرمایان بخش صنعت 
و کشاورزی نشان داد که بسیاری از مدیران چه در سطوح کالن یا 
میانه و حتی خرد یا اصالً توجهی به مباحث علمی مرتبط با زمینه 
شغلی خود ندارند و یا به دلیل مشغله کاری و برگزاری جلسات 
متعدد، زمانی برای رشکت در جلسات علمی مرتبط با وظایف 
آنجاکه  از  بودند  معتقد  نیز  کارشناسان  از  برخی  ندارند.  خود 
هدف بسیاری از مدیران اقدامات زودبازده و نتیجه محور است، 
در نتیجه حارض به رفع مشکالت به صورت اصولی و مبتنی بر 
مبانی علمی موجود نیستند؛ چرا که اساساً راه حل علمی مشکالت 
پیش رو، نیازمند طرح راه حل هایی است که بعضاً مستلزم گذشت 
زمان و دستیابی به تجارب مختلف است، درحالیکه مدیران رصفاً 
می خواهند مشکل را به صورت رس پایی، مقطعی و به رسعت حل 
منایند؛ درنتیجه چندان اعتقادی به مباحث علمی و به کارگیری آن 
در تصمیامت ندارند. حتی برگزاری کنفرانس ها و هامیش هایی 
که در حوزه های مختلف علمی برقرار می شود، به زعم بسیاری 
از کارشناسان چندان تأثیری در مدیریت بهینه آب در بخش های 
بهینه  مختلف صنعت، کشاورزی و رشب-بهداشت و مدیریت 
اگرچه در چند سال اخیر به مباحث علمی،  منابع آب ندارند؛ 
کانون های تفکر، اندیشکده ها و اتاق های فکر با جدیت بیشرتی 

توجه شده است.
ن( از دیگر مقوالت مرتبط با فقدان راهربد علمی؛ عدم رعایت 
اصول و ضوابط در طرح مسائل علمی در بحث مدیریت منابع 
مشاور  رشکت های  با  که  صاحب نظران  از  برخی  است.  آب 
پروژه های مشرتکی انجام داده بودند، این مسأله را بیان کردند 
کارفرمایان  توسط  پروژه ها  از  نتایج حاصل  موارد  برخی  در  که 
دست کاری می شد و بدین ترتیب اعتبار علمی خود را از دست 
تا زمانی که پروژهای علمی مربوط به آب از  بنابراین  می داد. 
اعتبار و پایایی کافی برخوردار نیست، منی توان انتظار برنامه ریزی 
صحیح برای آینده و آینده نگری در حوزه منابع آب را داشت. 
یکی از کارشناسان بیان کرد که بیشرت اوقات  آمارهای مربوط به 
رصفه جویی، آمارهای صحیحی نیستند و اساساً رصفه جویی آب 
بهره وری  نیفتاده و  اتفاق  این 20 سال  در بخش کشاورزی در 
وجود نداشته است، در واقع عمالً آبی وجود نداشته که بخواهد 

مرصف شود.

5- اتخاذ تصمیامت منایشی و پرزرق و برق و جلوه دهندۀ توسعه 
یکی دیگر از ویژگی های حکمرانی منفعت طلبانه است که در 
قالب مقوالت فرعی چون؛ ورود آب انتقالی به یزد و به دنبال آن 
گسرتش صنایع و معادن به ویژه صنایع آب بر  و ارائه آمار باالی 

اشتغال و درآمد، خود را نشان می دهد.
الف(پروژه انتقال آب: ورود آب انتقالی به یزد و به دنبال آن 
گسرتش صنایع و معادن به ویژه صنایع پرآب بر در شهری خشک 
و کم بارش به بهانه گسرتش صنایع، منادی از حکمرانی منایشی 
پژوهشگران  از  برخی  است.  آب  و مصارف  منابع  مدیریت  در 
بیشرت، گسرتش صنایع  باعث مرصف  انتقال آب  معتقدند طرح 
پرآب بر وعامل نابودی منابع آب خواهد شد و برخی دیگر طرح 
انتقال آب را منبعی مهم برای ذخیره منابع می دانند که چنانچه 
با اصول خاص و علمی انجام شود، می تواند مفید باشد. بسیاری 
انجام شده  آنان  با  از کارشناسان و صاحب نظرانی که مصاحبه 
معتقدند که میزان آب زیرزمینی و انتقالی و سطحی )که میزان 
منی کند،  کفایت  صنعتی  مصارف  برای  است؛  ناچیز  بسیار  آن 
تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه ها نشان داد که به منظور 
حل این مشکل، دو راه بیشرت وجود ندارد، یا صنایع ایجاد شده 
را تعطیل کنیم و یا بایستی آب را انتقال دهیم. به دلیل حجم 
اشتغالی که از گذشته تا به امروز ایجاد شده و تنش های اجتامعی 
ناشی از معضل بیکاری در استان، قادر به تعطیلی کامل صنایع 
نیستیم، اما بایستی مرصف آب در صنایع را به واسطه بازچرخانی 
و استفاده از پساب کارخانه؛ کاهش دهیم و از ایجاد و احداث 

صنایع آب بر جدید، جلوگیری کنیم.
ب( ارائه آمار باالی اشتغال و درآمد: یکی از چالش هایی که در 
خصوص مدیریت منابع آب وجود دارد، این است که اشتغال در 
بخش کشاورزی بدون حفاظت از منابع و مدیریت آب صورت 
گرفته، به ویژه زمانی که بحث قانون تعیین تکلیف چاه های آب 
حاصل  یافته های  است.  بوده  مطرح  بهره برداری17  پروانه  فاقد 
خربگان  و  صاحب نظران  مدیران،  و  کارشناسان  با  مصاحبه  از 
دانشگاهی و به ویژه کشاورزان و صنعتگران حاکی از آن است که 
در بخش کشاورزی، مدیریت منابع آب به صورت اصولی مطرح 
نبوده است. در واقع پس از انقالب به دلیل خرابی های ناشی 
از جنگ، عمالً بخش صنعت و خدمات توان تولید محصوالت 
را نداشته، بنابراین بخش کشاورزی به تنهایی بار اشتغال کشور 
را به دوش کشیده است. در واقع برای حل مشکل اشتغال در 
بخش کشاورزی، کشت محصوالت بدون توجه به میران مرصف 
آب و عمدتاً محصوالت پرآب بر در دستور کار قرار گرفت و درآمد 
موقت برای کشاورزان ایجاد منود. همچنین در صنعت هم برای 
آب بر،  صنایع  احداث  مکان یابی  به  توجه  بدون  اشتغال  ایجاد 
عمدۀ صنایع آب بر را در مناطق خشک و کویری احداث شد که 

این مسأله نیز به حکمرانی  منفعت طلبانه آب دامن زده است.

بنیاد، ل. و همکارانآسیب شناسی حکمرانی آب در یزد 
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و  آب  مصارف  و  منابع  زمینه  در  اطالعات  شفافیت  عدم   -6
همچنین اطالعات دیگر: یکی از ابعاد حکمرانی در حوزه منابع 
آب، بحث عدم وجود شفافیت است؛ به ویژه عدم شفافیت در 
حوزه آمار و اطالعات در مورد میزان منابع آب مرصف شده در 
بخش های مختلف. نبود آمارهای درست و دقیق در زمینه آب 
انتقالی، برنامه ریزی  برای سیاست گذاران در حوزه های جمعیتی 

را با مشکل مواجهه می کند.
دوگروه  با  ویژه  به  مصاحبه ها  از  حاصل  یافته های  تحلیل 
که  داد  نشان  مدیران  و  کارشناسان  دانشگاهی،  صاحب نظران 
یکی از چالش های مهمی که در این زمینه وجود دارد این است 
که معموالً سازمان های مختلف )آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، 
برنامه و بودجه( آمارهای یکدیگر را قبول ندارند و نوعی هرج 
و مرج به لحاظ پذیرش و اتکا به آمار در میان سازمان ها وجود 
دارد. از طرف دیگر اجامعی)در میان کارشناسان و صاحبنظران 
مصارف  برای  که  انتقالی  آب  درصد  خصوص  در  دانشگاهی( 

صنعت در نظر گرفته می شود نیز وجود ندارد. 
7- مشارکت معیوب و تعامل کِم بین مردم و مسئولین در زمینه 
با مشارکت معیوب، عدم  از مقوالت مرتبط  حل بحران: یکی 
هدایت مشارکت ذینفعان به مباحث علمی است. این مقوله 
ارتباط  در قالب زیرمقوله هایی)مقوله های فرعی( چون عدم 
میان رشته های مختلف آب در کشور، توجه به تأثیر متغیرهایی 
جون فرهنگ، دین و آموزش در بحث آب و تعامل با دنیا و 
استفاده از تجربه های آنان، خود را نشان می دهد. نکته ای که 
در ارتباط با مباحث علمی وجود دارد این است که در میان 
رشته های مرتبط با منابع آب یک نوع از هم گسیختگی وجود 
دارد و به نوعی عملکرد رشته های دانشگاهی مانند سازمان ها 
جزیره ای است و هیچ تعاملی میان رشته های دانشگاهی وجود 
این  قرار می گیرد  نظر  مد  اینجا  در  که  دیگری  ندارد.  مسأله 
است که روابط بین رشته ای و تأثیر متغیرهای مختلف از جمله 
دین یا فرهنگ باید در بحث آب لحاظ شود، بنابراین مدیریت 
منابع آب، فقط مربوط به آب نیست، بلکه مربوط به مجموعه 
یافته های  تحلیل  است.  تأثیرگذار  آن  روی  که  است  عواملی 
و  کارشناسان  دانشگاهی،  صاحب نظران  با  مصاحبه  از  حاصل 
مدیران و کارفرمایان بخش صنعت و کشاورزی نشان داد که 
مباحث  به سمت  هدایت  عدم  راستای  در  که  دیگری  مسأله 
با  بایستی  ما  که  است  این  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  علمی 
متام دنیا تعامل داشته باشیم، چرا که پیامدهای زیست محیطی، 
تغییرات و سیاست های آب و هوایی، به هیچ وجه از هم جدا 
نیستند. منی توانیم بگوییم قاره آسیا تغییرات اقلیمی مخصوص 
اروپا،  قاره  تغییرات  از  تغییرات جدای  این  و  دارد  را  به خود 
تحمیل  معنای  به  دنیا  با  تعامل  امریکاست.البته  یا  و  اسرتالیا 
شناخت  با  بلکه  نیست،  آنان  رویکردهای  سلطۀ  و  دیدگاه ها 

را  آنان  سیاست های  می توان  آب،  جهانی  سازمان های  از  کلی 
زمینه  در  ما  کشور  در  که  چالش هایی  که  برد  پی  و  شناخت 
منابع و مصارف آب وجود دارد، کدام ها هستند و چه شباهت 
و تفاوت هایی میان مدیریت منابع و مصارف آب ما با کل دنیا 
اسرتاتژی هایی  و  راهربدها  تدوین  به  نهایت  در  و  دارد  وجود 
بیانجامد که نشان می دهد مدیریت آب نیازمند شناخت ملی 
و بین املللی، برنامه ریزی منطقه ای و عملکرد بومی و محله ای 

بوده و این ارتباط زنجیره ای است.
مدیران-کارشناسان،  سطح  سه  در  مصاحبه ها  الف(محتوای 
صاحب نظران حوزه آب و کشاورزان و صنعتگران، حاکی از آن 
است که تعامل و گفتگو بین سطوح مختلف مدیریتی یا حتی 
زمینه  در  ندارد.  وجود  همدیگر  با  مردم  بین  خرد  در سطوح 
تعامل مردم با مدیران، می توان گفت کشاورزان و صنعت گران 
حامیت هایی که بایستی از سازمان ها و نهادهای متولی دریافت 
رضایت بخش  چندان  اخیر،  سال های  در  ویژه  به  می کردند 
نبوده، در نتیجه این فاصله و شکاف بین مردم و مدیران روز به 
روز بیشرت شده است. از طرف دیگر زمانی که رسمایه اجتامعی 
از  مشارکت  انتظار  منی توانند  مسئوالن  باشد،  نداشته  وجود 
سوی ذینفعان را داشته باشند. از تحلیل یافته ها چنین برداشت 
رسمایه اجتامعی  ابعاد  از  خود  اجتامعی  مشارکت  می شود 
منابع  از  ذی نفعان  حفاظت  و  اجتامعی  رسمایۀ  نقش  است. 
آب های زیرزمینی غیرقابل انکار است؛ رسمایه گذاری در ایجاد 
و  محیط زیست  از  حفاظت  برای  را  رشایط  رسمایه اجتامعی 
اعتامد  رابطۀ  می آورد.  فراهم  زیست محیطی  چالش های  حل 
است.  دوسویه  کاماًل  رابطه  یک  مشارکتی  رفتار  و  اجتامعی 
هر چه اعتامد اجتامعی مجموعه ذینفعان به عملکرد دولت، 
سیاستگذاران و مدیران در سطوح کالن بیشرت باشد، مشارکت 

ذینفعان به ویژه در بخش اجرای طرح ها افزایش می یابد.
ب( از دیگر مقوالت مرتبط با مشارکت معیوب و تعامل کِم بین 
مردم و مسئولین؛ تسلیم بودن در برابر نظرات منفعت طلبانه 
ذینفعان است. از تحلیل یافته های مصاحبه ها چنین استخراج 
شد که نباید کشاورز را یک کارگزار محروم جلوه داد، بلکه او 
اقتصادی عاقل است که منافع و مصالح خودش  یک کنش گر 
رو تشخیص می دهد و در مواجهه با کنش ها، کاماًل عقالنی و 
منفعت طلبانه برخورد می کند. این کشاورز هنگامی که احتامل 
رضر و زیان مالی بدهد یا زمانی که احساس کند که باغ او در 
حال خشک شدن است به حفر چاه غیرمجاز روی می آورد. در 
مورد صنعتگران هم به همین ترتیب است. برای آنها اولویت 
اقتصادی است.  بلکه مسائل  با مسائل زیست محیطی نیست، 
چنانچه انتقال کارخانه باعث افت خط تولید کارخانه و زیان 
اقتصادی به او شود، اقدام به انتقال کارخانه نخواهد کرد؛ مگر 
اینکه دولت با حامیت های تشویقی مثل کاهش مالیات، او را 
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به سمت اهمیت مسائل محیط زیستی سوق دهد. بنابراین در 
این اثناء دولت بایستی حفاظت و ترمیم منابع آبهای زیرزمینی 
مقابل  در  مصلحت  به  بنا  اینکه  نه  دهد  قرار  اولویت  در  را 

خواسته های ذی نفعان کوتاه بیاید. 
یافته های  تحلیل  ناپایدار:  و  اتخاد تصمیامت موقتی، گذرا   -8
حاصل از مصاحبه با مدیران و کارشناسان اداری، صاحب نظران 
و خربگان آزاد حوزه آب و کارفرمایان بخش صنعت و کشاورزی 
نشان از وجود نوعی حکمرانی است که دارای برنامه از پیش 
عنوان  آن تحت  از  برخی مصاحبه شوندگان  که  نبوده،  مدونی 
مدیریت روزمرگی یاد می کردند، یعنی بدون پیش بینی و حل 
چالش های مرتبط با آب، بیشرت به فکر درمان در مدیریت منابع 

آب بوده اند نه پیشگیری.

نتیجه گیری

شهر یزد از گذشته تا امروز همواره با محدودیت های طبیعی 
در دسرتسی به منابع و مصارف آب مواجهه بوده است. مردم 
این شهر از گذشته و با آگاهی از این محدودیت ها به مدیریت 
خود  آب  منابع  قنات  حفر  با  آنها  کرده اند.  اقدام  آب  بومی 
پایداری  توازن  به  قنات  مهندسی  با  و  می کردند  مدیریت  را 
بین منابع و مصارف آب رسیده بودند. اما در دهه های اخیر 
و  بازسازی  احداث،  در  اقلیمی  ویژگی های  صنعت  بخش  در 
و  سیاست گذاران  و  شد  گرفته  نادیده  آب بر  صنایع  تأسیس 
دولت مردان رشوع به احداث صنایع، به ویژه صنایع آب بر در 
دل کویر منودند و با این اقدام به مرصف منابع آب و حکمرانی 
منفعت طلبانۀ منابع و مصارف آب دامن زدند. احداث صنایع 
آب بر و کشت محصوالت پر آب بر رشایط را برای مهاجرپذیر 
انتقال آب  نیاز آبی تشدید شد و فکر  یزد فراهم آورد،  شدن 
به ذهن سیاست گذاران بیش از پیش متبادر گشت. انتقال آب 
همراه  اقتصادی  و  سیاسی  اجتامعی،  چالش های  با  همواره 
در  که  هم جوار  استان های  از  آب  انتقال  به ویژه  بوده است؛ 
اصفهان  استان  از  لوله های آب  تخریب  باعث  اخیر  چند سال 
به استان یزد شده است. این تخریب توسط کشاورزان ناراضی 
انتقال آب از زاینده رود به یزد اتفاق می افتد. در واقع در  از 
)توازن  منابع طبیعی و مرصف  بین ظرفیت  توازن  انتقال آب 
ایجاد  و چالش  گرفته منی شود  نظر  در  و مصارف(  منابع  بین 
بوده،  مطرح  انقالب هم  قبل  از  یزد  در  آب  مشکل  می مناید. 
وجود  مسأله  به صورت  یزد  در  آب  مشکل  انقالب  از  قبل   اما 
مسأله  این  نامناسب  حکمرانی  با  انقالب  از  بعد  ولی  داشته، 
خصوص  در  که  مسائلی  از  یکی  شده است.  مشکل  به  تبدیل 
ورود  کرد،  اشاره  آن  به  بایستی  منفعت طلبانه  حکمرانی 
صنعت  در  کار  واسطه  به  مختلف  استان های  از  مهاجران 

خوردن  به هم  عالوه بر  مسأله  این  است،  بوده  یزد  شهر  به 
زیست محیطی  مهاجرت های  برای  را  رشایط  جمعیتی  تعادل 
و  اقدامات  اگر  که  آورده  فراهم  اکولوژیکی18  یا مهاجرت های 
برنامه ریزی های الزم برای این منظور انجام نگردد، در چند سال 
آینده بازهم بیش از امروز، شهر یزد با مشکل تأمین منابع آب 
که  است  این  پژوهش حارض  اصلی  مواجه خواهد شد. سوال 
دهۀ  چهار  در  یزد  استان  در  آب  حوزه  در  حکمرانی  ویژگی 
اخیر چگونه بوده و چه ویژگی هایی داشته است؟ این پژوهش 
تکنیک مصاحبه عمیق  و  بنیاد  داده  و روش  کیفی  رویکرد  با 
نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعه آماری سه گروه از 
مدیران و کارشناسان اداری، صاحب نظران و خربگان آزاد حوزه 
آب و کارفرمایان بخش صنعت و کشاورزی بوده اند، که 28 نفر 
از آنان با روش منونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری 
انتخاب شدند. تکنیک تحلیل داده ها نیز کدگذاری باز، محوری 
و انتخابی بوده است. آنچه از تحلیل و تفسیر نتایج به دست 
آمده، نشان می دهد حکمرانی آب در یزد منفعت طلبانه بوده 
و  سیاست گذاری  تصمیم سازی،  فرآیند  در  که  سیاست هایی  و 
اجرا در زمینه منابع و مصارف آب در سه دهه گذشته اتخاذ 
شده مبتنی بر نظرات کارشناسانه و علمی و با توجه به منافع 
بلندمدت و آینده نگرانه این استان نبوده است، بلکه ناآگاهانه 
و  زودگذر  منافع  و  قدرت  صاحب  ذی نفعاِن  منافع  اساس  بر 
موقتی مردم اتخاذ شده است. هامنطور که فرزانه و همکاران 
)1396( اشاره داشتند وقتی می گوییم افراد بر اساس منفعت 
آبی به سه بخش »گروه صاحب قدرت و بدون منفعت آبی«، 
»گروه صاحب قدرت و صاحب منفعت آبی« و »گروه بدون 
این منفعت  تقسیم می شوند،  آبی«  قدرت و صاحب منفعت 
اقتصادی رصفاً مادی نیست، بلکه منافع سیاسی و حتی منافع 
حساب  به  باید  نیز  را  تصمیامت  این  اخذ  از  ناشی  اجتامعی 
آورد. رویکردهایی که با ظاهرسازی و دادن وعده دروغ تصور 
می کنند  ایجاد  شغل  و  می کنند  خدمت  مردم  به  که  می کنند 
درحالیکه در درازمدت به منافع ملی رضبه می زنند. حکمرانی 
ویژگی هایی چون: عدم مسئولیت پذیری  دارای  منفعت طلبانه 
و  محلی  مدیران  بودن  مطیع  آنان،  انفعال  و  محلی  مدیران 
پذیرش دستوری برنامه ها، درست اجرا نشدن قوانین، برنامه ها 
و دستورالعمل ها، فقدان راهربد علمی و عدم توجه به آمایش 
رسزمین، اقلیم خشک و استقرار صنایع آب بر، اتخاذ تصمیامت 
منایشی و پرزرق و برق و جلوه دهندۀ توسعه، عدم شفافیت 
اطالعات  و همچنین  آب  مصارف  و  منابع  زمینه  در  اطالعات 
دیگر، مشارکت معیوب و تعامِل کم بین مردم و مسئولین در 
ناپایدار  و  گذرا  موقتی،  تصمیامت  اتخاذ  و  بحران  حل  زمینه 
می باشد. در شکل )2( مدل پارادایمی حکمرانی منفعت طلبانه 

ارائه شده است.

بنیاد، ل. و همکارانآسیب شناسی حکمرانی آب در یزد 
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شکل 2- مدل پارادایمی حکمرانی آب در یزد

ندارند، چه رسد به مدیران ارشد و سیاست گذاران. مطیع بودن 
و  دستورالعمل ها  از  شنوی  حرف  معنای  به  محلی  مدیران 
شناخت  عدم  و  بی تفاوتی  معنای  به  بلکه  نیست،  سیاست ها 
مسئوالن نسبت به اقلیم محل زندگی در اتخاذ تصمیامت است. 
دستوری بودن برنامه ها، سیاست ها و دستورالعمل ها اجازۀ تفکر، 
را  متمرکز  از سیاست های  انتقاد  و  برگزاری نشست ها  کنکاش، 
منی دهد. اقلیم متفاوت نیازهای متفاوت دارد و با روح دستوری 
ندارد. درست  آمرانۀ سیاست ها همخوانی  و  بودن، مترکزگرایی 
اجرا نشدن قوانین، برنامه ها و دستورالعمل ها یکی از ویژگی های 
حکمرانی منفعت طلبانه است. تحلیل یافته های پژوهش نشان 
برنامه ها و دستورالعمل های  برهه هایی سیاست ها،  داد که در 
مناسبی تدوین شده ولیکن به دالیل متعددی، این قوانین اجرا 
نشده است. اجرایی نشدن درست قوانین و برنامه ها و استثناء 
قائل شدن برای گروه ها یا طبقات خاصی از مردم، تودۀ مردم را 
نسبت به اجرای درست قوانین ناامید می کند و اعتامد اجتامعی 
را در کشور کاهش می دهد. اجرایی نشدن درست قوانین رشایط 
را برای برداشت های شخصی، سلیقه ای، حزبی و غیرعلمی فراهم 
می کند و منابع در دسرتس به هدر رفته و نابود می شود. عدم 
سازگاری تصمیامت با اقلیم و منطقه مورد نظر و وارد کردن آب 

مسئولیت پذیری  عدم  منفعت طلبانه؛  حکمرانی  ویژگی  اولین 
مدیران محلی و انفعال آنان است. یکی از 8 بعد حکمرانی آب 
مسئولیت پذیری است. این مسئولیت پذیری هم در سطح کالن و 
توسط سیاست گذاران و مسئولین بلندپایه و هم در سطح میانه، 
توسط مدیران ارشد و هم در سطح خرد، توسط کارشناسان بایستی 
وجود داشته باشد. پذیرش حس مسئولیت در متام سطوح از طرف 
مسئوالن رشایط را برای جلب اعتامد مرصف کنندگان منابع آب 
چه در بخش صنعت،چه در بخش کشاورزی و چه در سطح خرد 
فراهم می آورد. در خصوص عدم مسئولیت پذیری مسئوالن باید 
گفت از آنجا که در بیشرت مواقع تصمیامت از باال اتخاذ شده و 
بعد به استان ابالغ می شده است، در نتیجه مسئوالن استان هیچ 
احساس مسئولیتی در قبال این تصمیامت نداشتند که عیوب را 
به مرکز گوشزد منایند. دومین ویژگی حکمرانی منفعت طلبانه؛ 
مطیع بودن مدیران محلی و پذیرش دستوری برنامه هاست. یکی از 
معضالتی است که در حوزه مدیریت منابع آب گرفتار سیستم های 
سازمانی و حتی بین سازمانی شده و در تحلیل یافته های پژوهش 
به دست آمد، این است که کارشناسان معتقد بودند که خیلی از 
اوقات در سطح یک شهر مدیران محلی نیز ایده های همدیگر را 
قبول ندارند و اصالً باور به مشارکت ذی نفعان در مدیریت آب 
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به یک رسزمین خشک که توانایی پذیرفنت صنایع آب بر را ندارد، 
مصداق بارز حکمرانی منفعت طلبانه است. یکی از کشاورزانی 
که در مصاحبه رشکت کرد، معتقد بود که آب منطقه ای چاه های 
غیرمجاز را پلمپ می کند و مجوز حفرچاه را به سختی صادر 
می کند، اما اکرث مناطق ییالقی یزد مثل ده باال برای جلوگیری از 
خشک شدن باغات خودشان چاه غیرمجاز حفر کرده اند؛ بنابراین 
اگر قانون است برای همه بایستی به یکسان انجام شود. از دیگر 
ویژگی های حکمرانی منفعت طلبانه؛ فقدان راهربد علمی و عدم 
توجه به دانش روز است که در قالب مقوالتی چون عدم توجه به 
آمایش رسزمین، اقلیم خشک و استقرار صنایع آب بر مطرح شد. 
با رشوع دوران مدرن و تقدس زدایی از طبیعت و محور قرارگرفنت 
عامل انسانی )در برابر عامل طبیعی( زمینه برای تجاوز و دست کاری 
و  بهره کشی  این  شد.  فراهم  طبیعت  در  انسان  پیش  بیش از 
استثامر زمانی که بیش ازحد توان اقلیم منطقۀ استثامرشده باشد 
و یا زمانی که سازگار با اقلیم منطقه موردنظر نباشد، به مراتب 
نسبت به  انسان  منفعت طلبی  داشت.  خواهد  بدتری  وضعیت 
طبیعت رشایط را به گونه ای پیش می برد که هدف توجیه کننده 
وسیله و ابزار رسیدن به آن می شود؛ درنتیجه به گزارش ها، طرح ها 
و پژوهش های علمی توجه چندانی منی شود؛ به طرح های آمایش 
امکانات و ثروت ها و گسرتش  توزیع  رسزمین توجهی نشده و 
شهر به طور کلی در یزد متمرکز شده و سایر شهرهای استان 
)بهاباد، یافق و خاتم( با اختالف زیاد در انتهای جدول قرار دارند 
)حسینی راد، 1371(. از مصادیق دیگر حکمرانی خودخواهانه 
منابع و مصارف آب در یزد این است که موضوع آب به عنوان یک 
بحث علمی از دسرتس صاحب نظران و کارشناسان خارج شده و 
به عنوان ابزاری برای جذب توده ها و عاملی برای پایان دادن به 
کشمکش ها و تنش های آبی و رفع اشتغال و بیکاری خیل عظیم 
استفاده  عدم  است؛  قرارگرفته  توجه  مورد  کار  جویای  شاغالن 
از تکنولوژی به ویژه در بخش کشاورزی و بخش صنعت و به 
خصوص صنایع آب بر، یکی از چالش های بسیارمهم است. عدم 
تصمیم گیری برای بهینه سازی مرصف آب در بخش رشب، مرصف 
از  استفاده  داد.  افزایش خواهد  بیشرت  بازهم  را  بخش  این  آب 
کشت محصوالت پرآب بر و نداشنت الگوی کشت متناسب با اقلیم 
یزد، حکمرانی مطلوب منابع آب را به طنزی تلخ تشبیه کرده 
است. اتخاذ تصمیامت منایشی و پرزرق و برق و جلوه دهنده 
است.  یزد  در  منفعت طلبانه  حکمرانی  دیگر  ویژگی  توسعه، 
ورود آب انتقايل به يزد و به دنبال آن گسرتش صنايع و معادن 
بهانۀ  به  کم بارش  و  خشک  شهری  در  پرآب بر  صنايع  ويژه  به 
گسرتش صنايع، مصداق واقعی تصمیامت منایشی و پرزرق و برق 
است. غیر قابل توجیه بودن انتقال آب در صورت عدم مدیریت 
مرصف یکی از مسائلی که بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران 
و حتی صنعتگران به آن اشاره داشتند. در واقع اگر این مدیریت 

مرصف رخ ندهد، به زعم یکی از کارشناسان، کل دریای عامن 
و خلیج فارس هم به یزد انتقال داده شود، بازهم با کمبود آب 
مواجهه خواهیم شد. بنابراین راهکارهای مدیریت مرصف هم 
از طرف مدیران و سیاست گذاران و هم از طرف مرصف کنندگان 
بایستی  در هر سه بخش کشاورزی، رشب-بهداشت و صنعت 
عملیاتی شود، اگر نه نفس انتقال آب بی معنی است. به طوری 
کلی انتقال آب از زاینده رود بایستی به عنوان راهکار میان مدت 
دیده شود به ویژه که هم کوهرنگ و هم زاینده رود امروزه خود 
با مشکل کم آبی روبه رو هستند؛ به زعم یکی از اساتید، ما خون 
را از دست انسان کم خون می گیریم و به دست دیگر او تزریق 
می کنیم و این کار منطقی نیست. از موضوعاتی که در تحلیل 
یافته های پژوهش بدان دست یافتیم این بود که از یک طرف 
عالقۀ یزدی ها به کارهای کشاورزی نباید نادیده گرفته شود، چرا 
که از گذشته علی رغم کم آبی همواره کشاورزی دراین شهر وجود 
داشته و از طرف دیگر کشت غرقابی در شهر کویری و کم آبی 
مانند یزد اقدام صحیحی نیست. مسألۀ دیگری که بایستی در این 
جا بدان پرداخت این است که سهم بخش کشاورزی در اشتغال 
یزد بایستی کاهش پیدا کند، به هرحال به دلیل محدودیت آبی 
که شهر با آن مواجهه است، استان یزد بایستی هرچه بیشرت به 
سمت صنایع کم آب بر سوق پیدا کند. منی توانیم به بهانه آمار 
باالی اشتغال منابع آب را نابود کنیم. بسیاری از صاحب نظران 
اعتقاد داشتند که کشت بسیاری از صیفی جات مانند گوجه، خیار، 
بادمجان، هندوانه در یزد و صادرات آن به شهرها یا کشورهای 

دیگر توجیه منطقی ندارد. 
و  آب  مصارف  و  منابع  زمینه  در  اطالعات  شفافیت  عدم 
همچنین اطالعات دیگر؛ از چالش های مهم مرتبط با حکمرانی 
منابع و مصارف آب در یزد می باشد. سازمان ملل متحد تعریف 
جامعی از حکمرانی خوب ارائه داده است که عبارت است از 
»مشارکت، شفافیت و پاسخگویی که موثر و عادالنه است، و 
حاکمیت قانون را ترویج می دهد«. یافته های حاصل از پژوهش 
نشان داد، با عدم شفافیت در خصوص آمارها و اطالعات میان 
دستگاه های مختلف، تعداد چاه غیرمجاز، میزان اختصاص آب 
رشب به صنعت در فصول گرم سال مواجهه هستیم19. برخی 
بایستی  کشاورزی  جهاد  وزارت  بودند  معتقد  نیز  کشاورزان 
الگوی کشت هر فصل را در اختیار ما قرار دهد و ما آگاهی 
داشته باشیم این فصل چه محصولی بکاریم و چه محصولی قرار 
است دولت وارد کند، اگر این الگوی کشت شفاف در اختیار 
ما قرار گیرد قیمت محصول دچار نوسانات غیرمنطقی نخواهد 
در  بین مردم و مسئولین  کِم  تعامل  و  شد. مشارکت معیوب 
زمینه حل بحران، از چالش های مهم در حوزه حکمرانی منابع 
و مصارف آب در یزد است که نقش دولت در عین مشارکت 
مشارکت  و  کند  پیدا  انفعالی  جنبه  نباید  ذی نفعان  همه  با 

بنیاد، ل. و همکارانآسیب شناسی حکمرانی آب در یزد 
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استخراج  چنین  مصاحبه ها  یافته های  تحلیل  از  باشد.  معیوب 
شد که نباید کشاورز را یک کارگزار محروم جلوه داد، بلکه او 
اقتصادی عاقل است که منافع و مصالح خودش  یک کنش گر 
رو تشخیص می دهد و کاماًل در مواجهه با کنش ها، عقالنی و 
منفعت طلبانه برخورد می کند. این کشاورز هنگامی که احتامل 
رضر و زیان مالی بدهد یا زمانی که احساس کند که باغ او در 
حال خشک شدن است، به حفر چاه غیرمجاز روی می آورد. در 
مورد صنعتگران هم به همین ترتیب است، برای آنها اولویت 
اقتصادی است.  بلکه مسائل  با مسائل زیست محیطی نیست، 
چنانچه انتقال کارخانه باعث افت خط تولید کارخانه و زیان 
اقتصادی به او شود، اقدام به انتقال کارخانه نخواهد کرد، مگر 
اینکه دولت حامیت های اقتصادی خود را از این بخش در جهت 
مشارکت  مولفه های  از  دهد.  افزایش  محیط زیست  حفاظت 
زمانی که  بین مردم و مسئولین می باشد.  کِم  تعامل  معیوب؛ 
دولت  و  مردم  بین  اجتامعی  شبکه های  و  اجتامعی  رسمایه 
کشاورزان،  افراد،  یابد،  کاهش  خصوصی  و  مدنی  نهادهای  و 
صنعت گران و کلیۀ ذینفعان، فضایی برای مطالبه گری و ادعای 
به حق خود نداشته باشند؛ به خشونت و رفتارهای نابهنجارانه 
روی می آورند؛ مانند آسیب رساندن به خطوط لوله های انتقالی 
انتقال  به  اعرتاض  دلیل  به  اصفهانی،  کشاورزان  توسط  آب 
بختیاری  استان چهارمحال  در  )از رسچشمه های کوهرنگ  آب 
توزیع  از  نگرانی  و  یزد(  به  اصفهان  استان  در  زاینده رود  و 
مورد  که  اصفهانی  کشاورزان  توسط  آب  حقابه های  نامناسب 
اخیر آن را می توان در اعرتاضات 17 آبان ماه 1400 مشاهده 
دیگر  از  که  می شود  برداشت  چنین  یافته ها  تحلیل  از  منود. 
موقتی،  تصمیامت  اتخاد  منفعت طلبانه؛  حکمرانی  مولفه های 
گذرا و ناپایدار است. در این بخش ما شاهد نوعی حکمرانی 
ناپایدار در خصوص مدیریت منابع آب بوده ایم. از یک طرف 
را  خود  تالش  آب منطقه ای  رشکت  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
رصف ضابطه مند کردن حفرچاه می کنند، از طرف دیگر به زعم 
کارشناسان و مدیران رشکت آب منطقه ای، زمانی که می بینند 
به دلیل کم   ایجاد شده  اشتغالی  چاه غیرمجازی حفر شده و 
جلوه دادن آمار بیکاری و جلوگیری از تنش های اجتامعی، قادر 
به از بین بردن چاه غیرمجاز نیستند؛ برخی کارشناسان اعتقاد 
داشتند که این » رویکرد استثناء قائل شدن برای اشخاص خاص/ 
را  اقشار جامعه  اختیار« دولت ها، همۀ  اجبار و گاهی  گاهی 
این  در  است.  کرده  ناامید  قاطع،  تصمیامت  اتخاذ  به  نسبت 
خصوص یکی از صاحب نظران که خود کارفرمای بخش صنعت 
نیز بود، طبق مستندات بیان منود که از سال 68 طرح انتقال 
صنایع به خارج از شهر یزد مطرح شده، ولی همچنان تعداد 
زیادی از کارخانه ها در سطح شهر فعالیت می کنند که این امر 

منجر به آلودگی زیست محیطی شده است.

پی نوشت

1-Governance
2-New Oxford International Dictionary
3-New Webster's International Dictionary
4-Institutional structures
5-Pourposive sampling
6-Theoretical saturation
7-Credibility
8-Transferability
9-Dependability
10-Confirmability
11-Water challenge
12-Self-interested governance
13-Magic bullet

14-در روش گراندد تئوری، محقق پس از تحلیل مصاحبه ها و 
انجام مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی به مقوله هسته 

دست می یابد.
15-Imperative governance

16- این بخش از سخنان دکرت پاپلی یزدی است.
17-قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، شامره 
ابالغیه 28251/392، سال 1389. وزارت نیرو موظف است ضمن 
اطالع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال متام پس از ابالغ 
این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فّعال فاقد پروانه واقع 
در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی 
حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده 
باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه 
های مجاز و عدم ارضار به دیگران و عموم مرشوط به اجراء آبیاری 

تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر مناید.
18-Ecological migration

اجباری  اقلیمی و عمدتاً  تغییرات  به واسطه  مهاجرت هایی که 
اتفاق می افتد. در این نوع مهاجرت، افراد به دلیل خشکسالی های 
پی در پی و متعدد و وابستگی ساکنان مناطق به کشاورزی و 

عدم امکان کشت به دلیل کمبود منابع آب، مهاجرت می کنند.
سال،  گرم  در فصول  به صنعت  اختصاص آب رشب  19-مسأله 
از اساتید  از کارکنان آب منطقه ای و یکی  با یکی  در مصاحبه 

دانشگاه، مورد تأیید قرار گرفته است. 
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