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 چکیده

شناسی رفتارگذشته، و یاافت   موجب شده تا حرکتی اصالحی برای بازنگری و آسیبهای گذشته مدیریت آب تحت فشارهای توسعه، سیاستناکامی
اصول شااافیت،  .باور عمومی آن است که بحران موجود آب، نتیجه حکمرانی نامناسب است  .هایی برای افزایش کارایی مدیریت آب کشور آغاز گرددراه

روناد  در ایا  ملاهعاه، باا اساتااده از      شمار میوان اصول حکمرانی در مدیریت منابع آب، بهعنسازی، نظارت و اثربخشی بهمشارکت، پایداری، استاندارد
های معرف اصول حکمرانی آب کشاورزی در ناره کارشناسان آب و خاک و بکارگیری روش دهای، تدوی  )توسعه( شاخص 32نظرات کارگروه تخصصی 

شااخص   هاخ  شاخص  شاخص تدوی  که از بی  ای   16بر اساس نتایج تحقیق،  قرار گرفت  های آبیاری و زهکشی استان خوزستان، در دستورکارشبکه
درصد، معرف  3/89عنوان شاخص معرف اصل شاافیت، شاخص دریافت آب بهای زراعی با سلح توافق درصد به 100مدیریت منابع آب، با سلح توافق 

درصد،  3/98ها با سلح توافق شاخص آماده به کار بودن دریچه رف اصل پایداری،درصد، مع 100اصل مشارکت، شاخص راندمان آبیاری با سلح توافق
مندی از مدیریت توزیع آب با رضایتدرصد معرف اصل نظارت و شاخص 6/98سازی، شاخص اراضی زهکشی نشده با سلح توافق معرف اصل استاندارد

 ها، برخوردار بودند نسبت به سایر شاخصتری بخشی، از درجه اهمیت بیشدرصد معرف اصل اثر 100سلح توافق
 

 های آبیاری، کشاورزی، مدیریت منابع آبحکمرانی آب، شاخص، شبکه کلیدی: های هواژ
 

  4 3 2 1 مقدمه

هاا در بخاش مناابع    تاری  مادیریت  مدیریت منابع آب از پیچیاده 
های بنیادی اهگوی توسعه در مبحث توسعه پایدار طبیعی و نیز از موهاه

عاد  مادیریت    (Turrini et all.,2010; Lale et al., 2013)اسات  
چاهشی اساسای  ، عنوان نهاده اصلی بخش کشاورزیبهمنابع آب بهینه 

به عد  امنیت غذایی تواند بوده و میبر سر راه تحقق کشاورزی پایدار 
 ،توساعه پایادار   یابی باه عنوان پایه رفاه اجتماعی و ناکامی در دستبه
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بر ایا   در ای  راستا، پایان و همکاران   (Chang., 2003) منجر شود
باورند که تحقق اهداف توساعه پایادار آب، در گارو پیاروی از اصاول      

گیارد  حکمرانای )حکمروایای( در هبات باه      آب صوررت می حکمرانی
معنی اعمال قدرت، نظا  حکومتی، روش تنظیم قاوانی  و مقاررات و   
فرآیند برقراری نظم در جامعه است و عموما ترتیبات اداری الز  برای 

های آناان و چگاونگی تنظایم اماور      ، نظارت بر فعاهیتارتباط با مرد
شود  از ایا  رو عاالوه بار سااختارهای فیزیکای،      اجتماع را شامل می

های نهادی ناظر بر عملکرد حکومات و مارد  را نیاز در بار     چارچوب
  بناا باه تعریاا باناا جهاانی،      (Playan et al., 2015)گیارد   مای 

آداب و رسومی کاه از طریاق   حکمرانی خوب عبارت است از نهادها و 
 هاا، قاادرت در راسااتای مصالحت عمااومی کشااور اعماال شااود    آن

(Kaufmann., 2009)  
های متعدد سیاسای،  در یا تعریا کلی، حکمرانی آب به سیستم

اجتماعی، اقتصادی و اجرایی برای توسعه و مدیریت منابع آب و ارایاه  
عبارت دیگر هشود  بخدمات آب در سلوح مختلا اجتماعی اطالق می

کنند که چه کسی در چه زمانی های حکمرانی آب مشخص میسیستم
و چگونه، به چه آبی دسترسی داشته باشد و از منافع و خدمات مرتبط 

حکمرانی آب یا رویکرد نوبنیاد با  (Allan., 2001).با آن بهره ببرد 
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گیری آن، بایش از دو  های مختلا است که از زمان شکلگیریجهت
سیاسای، اجتمااعی،   هاای  سیستمبه طیا وسیعی از  گذرد ونمیدهه 
محیلی، اقتصادی و اداری که برای تنظایم و کنتارل توساعه و    زیست

بکار  مدیریت منابع آب و مقررات خدمات آب در سلوح مختلا جامعه
تاکنون، تحقیقات متناوعی   (Hahn., 2006).گردد میرود، اطالق می

نظری و اهزامات اساسی حکمرانی آب، انجاا   در زمینه مااهیم، مبانی 
اشااره کارد     ذیلتوان به ملاهعات ها میپذیرفته است که از جمله آن

( در تحقیقی در زمینه ارایه چارچوبی برای 2007فرانکس و همکاران )
اناد کاه اصاول    تجزیه و تحلیال حکمرانای آب و فقار، تاکیاد نماوده     

فرآیندهای پیوسته محسوب  حکمرانی آب مااهیمی غیرانتزاعی بوده و
ها با بررسی ساختارهای مدیریتی کشور تانزانیاا و انجاا    شوند  آنمی

های اکتشافی و با استااده از مدل یا ملاهعه میدانی با گردآوری داده
تحلیل عاملی نشان دادند که ساختارهای نهادی غیراصوهی، عموما باا  

 ,.Franks et al)اصول اساسای حکمرانای خاوب در ت ااد هساتند      

اهمللای  های مختلا بی های موسسه  کافم  و همکاران یافته(2007
اهمللی مخااطرات محلای،   چون واحد اطالعات اقتصادی، گروه بی هم

بنیاد هریتیج و خانه آزادی، پیرامون وضعیت اقتصادی و اجتماعی را با 
هاای کلای و جدیادی تحات عناوان      یکدیگر ادغا  کارده و شااخص  

کمرانی معرفی کردند  ای  پژوهشگران کاار خاود را باا    های حشاخص
هاا  ای  فرضیه آغاز کردند کاه چگوناه نهادهاایی کاه از مجارای آن     

شاود، در رشاد و توساعه آن کشاور     حاکمیت در یا کشور اعمال می
  اهحساان  در تحقیقای باا    (Kaufmann et al., 2009)موثر هستند 

ه از تجاارب حکمرانای   عنوان تجزیه و تحلیل دستاوردهای بدست آمد
آب در مرکز، جنوب و غرب آسیا، با بکارگیری یاا مادل ماهاومی و    

های تحقیق در عملیات، به بررسی رابله بای  ماهاو    استااده از مدل
گیری کرد کاه حکمرانای   حکمرانی و مدیریت آبیاری پرداخت و نتیجه

 ,.UL-Hassan)ضاعیا آب، نتیجاه طراحای ضاعیا فرآیندهاسات      

( در گزارشای  2012های اقتصادی و توسعه )مان همکاری  ساز(2010
های اساسی مدیریت منابع تحت عنوان حکمرانی آب،به بررسی چاهش

کشور ع او پرداختاه و در گازارش نهاایی، اصاول اساسای       17آب در
حکمراناای در ایاا  کشااورها را بااه شااش اصاال مشااارکت، شاااافیت، 

بنادی نماود   سایم پذیری، اثربخشی و پایداری تققانونمندی، مسئوهیت
(Organization for Economic Co-Operation and 

Development., 2012)       ویا و همکااران در تحقیقای باا عناوان
کاه پایاداری    گیاری نمودناد  نتیجهاهزامات اساسی مدیریت منابع آب، 
ریازی در زمیناه مناابع باوده باه      حکمرانی آب مستلز  فرآیند برناماه 

 یو برابار  تیکاابرداران، بهرههنگی بی  ای که ضم  ایجاد هما گونه
بااه  یبیآساا نمااوده،  یت اامی آنااان را و اقتصاااد یدر رفاااه اجتماااع

اساتاانو و    دی ((Wiek et al., 2012 نزناد  هاا ستمیاکوس یکپارچگی
همکاران پژوهشی در زمینه اصال اثربخشای انجاا  داده و در نتیجاه     

از ای همجموعا در عملکارد مناساب    شاه یر بیان داشتند که ای  اصل،

-تای از رساههمجموعبه  لین یاستاندارد بخش آب برای هاتماموری
 یهاا اسات یو س هاا ارزشتوساط   هاترساه  یا قیدق تیدارد  ماه ها
و در   یای تع ،عالقمناد هاای  گاروه و  یشده توسط رهباران ملا    ییتع
از  توصیه نمودندکه فهرساتی  هاآن  ابدییتجسم م هاسازمانو   یقوان

ی حااکم، بایساتی   هاا استیسچگونگی تاثیر از  نظرصرف هاتماموری
واساتل و    پال ((De Stefano et al., 2014طراحای و اجارا شاوند    

و جواماع انساانی   ها شبکههمکاران در تحقیقی در خصوص مشارکت 
های کنونی حکمرانی، به ای  نتیجاه رسایدند کاه مشاارکت،     در نظا 
  تمرکز زدایی از قدرت و اختیاارات، ظرفیات بهباود شااافیت و     ضم
  ((Pahl-Vostle et al., 2014آورد نظاا  را فاراهم مای   گاویی  پاسخ

و  روهاینسنانایاک و همکاران نیز اثربخشی نظا  حکمرانی را ناشی از 
نمودنااد ی ذکاار نظااا  حکمراناا ی و دروناا یروناایب طیمحاا طیشاارا

.(Senanayake et al., 2015)   پالیان و همکاران در تحقیقی تحات
عنوان حکمرانای آب در ناواحی آبیااری، باا تعریاا سالوح مختلاا        

هاای  ای تا سلح ملای، باه اهزاماات و ویژگای    مدیریتی از سلح ناحیه
-های تاثیرگذار را با طراحی پرسشمختلا هر سلح پرداخته، شاخص

نیا، هاا در ناواحی جناوبی کشاور اساپا     های تخصصی و توزیع آننامه
تعریا نموده، با کما مدل باردار ویاژه و محاسابه وزن هار یاا از      

های مدیریت منابع آب را معرفی نمودند  تری  روشها، کارآمدشاخص
ها در نهایات، اصاول حکمرانای آب را باه شاش اصال شااافیت،        آن

بنادی  مشارکت، پایداری، استانداردسازی، نظاارت و اثربخشای، دساته   
  ملاهعات دیگاری از جملاه تحقیاق    (Playan et al., 2015)نمودند 

هوئی و همکااران در اساتااده از روش دهاای در زمیناه حکمرانای آب      
هاا و  ها در تحقیقی به منظور شناخت دیدگاهصورت پذیرفته است  آن

انتظارات کشاورزان در خصوص حکمرانی جمعی و مشاارکتی آب، باا   
 25آوری شده از ی جمعهااستااده از ای  روش به تجزیه و تحلیل داده

نظر و مللع در موضوعات حکمرانی آب پرداختاه و باه   کشاورز صاحب
-ای  نتیجه رسیدند که فرآیندهای چندبعدی گروهی در نظا  تصامیم 

جویانااه گیااری حکمراناای آب ضاام  کاااهش مخاااطرات مداخلااه   
تار  غیرضروری دوهت در حکمرانی آب، موجب آگااهی و تعامال بایش   

هاای  استای تحقق حکمرانی آب بر اسااس شااخص  برداران در ربهره
  (Lowe et al., 2015)مورد قبول آنان خواهد بود 

بندی از ملاهعات یادشده، اصاول در  به طور کلی با عنایت به جمع
هاای مادیریت مناابع آب در قاهاب حکمرانای آب را      برگیرنده ویژگی

و ، پایاداری  2مشاارکت ، 1شااافیت توان در قاهب اصول شش گاناه   می
نظاارت و ارزیاابی    اصال ، 4یا همگونیسازی ، استاندارد3دوا  بلندمدت

                                                           
1 -Transparency 

2-participation 

3-Sustainability and Long-term Orientation 

4-Standardization 
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تاوان آگااهی افاراد     شاافیت را مای عنوان کرد   2اثربخشیو  1عملکرد
شااافیت در   جامعه از چگاونگی اتخااذ و اجارای تصامیمات دانسات      

حکمرانی آب به رفع ابهاا  در قاوانی  و مقاررات، ساازماندهی نظاا       
-کشاورزی، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیااز، مای  بردای آب بهره

به معنی ح ور اصل مشارکت  (Senanayake et al., 2015).پردازد 
مختلاا اسات کاه هام باه صاورت       های گیریتصمیمهمه مرد  در 

قاانونی و  ای واساله مستقیم و هم از طریاق نماینادگان و نهادهاای    
 آزادی وجاود  بار  نیمبت غاهبا یابد  مباحث مشارکتتحقق می ،مشروع
 خواهاد  مختلاا هاای  حوزه در جامعه افراد همه اظهارنظر حق و بیان
 وهاا  خواساته  تمایالت، که نیست آن معنی به هزوما امر ای  اهبته  بود

 منظاور ، بلکاه گیرد  قرار توجه مورد جامعه افراد تا، تاهای نگرانی
 تحقق، خود خاصسازوکارهای  طریق از که است حداکثری مشارکت

  اصال پایاداری، بیاانگر    ((De Stefano et al., 2014 کناد مای  پیدا
شرایلی است که با اعمال آن بتوان وضعیت فعلای را حااو و یاا باا     

باردای از آب  بهاره های مناسب، موجبات ارتقا و بهبود نظا ایجاد بستر
کشاورزی را فراهم کرد  در ای  اصل به تامی  آب ملمئ ، کافی و به 

بااردای آب کشاااورزی، تکیااد دارد بهاارهت اع ااای نظااا موقااع جهاا
(Allabadi.,1999) یاا همگاونی، در برگیرناده     سازیاستاندارد  اصل

از آب بااردای بهاارهنظااا عااداهت و مساااوات در نقاااط مختلااا یااا 
رفااه و آراماش پایادار در جامعاه، باا باه        رود کشاورزی به شمار مای 

 فراد ممکا  خواهاد باود   رسمیت شناخت  حقوق مساوی برای تمامی ا
Wiek et al., 2012))     ،تاری   مهام اصل نظارت و ارزیاابی عملکارد

آیاد  بررسای میازان انلبااق     سازی باه حسااب مای   فاکتور در ظرفیت
عملکردها با اهداف از پیش تعیی  شده و حذف موانع در مسیر استااده 

 های استااده نشده، از اهداف اصلی، اصال مناسب و منلقی از ظرفیت
اثر بخشی به اقادامات    اصل (UL-Hassan., 2010)باشد نظارت می

رقاباات باارای  الز  جهاات جلااوگیری از بازخوردهااای منااای از قبیاال
آهودگی و تخریب کیایات آب، کمباود    منابع آب، افزایش دسترسی به

های آبی، تحت تاثیر قرارگرفت  دور نمای آب، تاثیر منای براکوسیستم
خادمات   تخصیص ناکاافی  سیاسی، عی و ثباتتوسعه اقتصادی، اجتما

بارداری آب  و افزایش تعارضاات واختالفاات در یاا نظاا  بهاره      آب
-Organization for Economic Co)کشااااورزی، تاکیاااد دارد

Operation and Development., 2012)  
ها به طور کلای ناه   جا که در چارچوب توسعه پایدار، شاخصاز آن

گیری هستند، بلکه باه مثاباه راهنماایی بارای     هتنها ابزاری برای انداز
شوند  به بیان دیگر، چگونگی درک ماهو  توسعه پایدار نیز قلمداد می

ها در حکمرانی آب، ارایه ابزاری برای نیل به هدف استااده، از شاخص
یاابی باه نتاایج مللاوب ناشای از اقادامات       پایداری منابع آب و دست

                                                           
1-Monitoring and performance evaluation 

2-Effectiveness 

فنای و اقتصاادی در ایا  خصاوص     هاای  گوناگون انسانی و سیساتم 
بناابرای    ( (Nader et al.,2008; Veleva et al., 2001باشاد   مای 

بخشی به ای  موارد، ها به منظور عینیتاز شاخصای هاستااده مجموع
هاا  باشد  با ای  حال انتخاب شااخص بسیار حایز اهمیت و ضروری می

کا  اسات   های موجود در انتخاب شاخص، ممبدون توجه به چارچوب
سبب عد  انعکاس نتایج به طور اثربخش شاده و حتای تحات تااثیر     

 ,.Labuschagnea et al). موارد غیرمرتبط با موضوع، قارار گیرناد   

ها باا دقات انتخااب شاوند تاا      بنابرای  مهم است که شاخص (2005
بتوانند شناخت مورد نظر را از موضوعات ملروحه نمایاان ساازند  بار    

هاای متناوع و متاااوتی بارای انتخااب      ارچوبای  اساس تااکنون چا  
هاا    کاه از جملاه آن  (Alkan et al.,2009)اناد  ها ارایه شدهشاخص

توان به چارچوب ارایه شده از سوی کمیسیون سازمان ملل متحاد   می
، فشارسانج  (Labuschagnea et al., 2005)در اماو توساعه پایادار    

 ,.Staniskis)، گزارش ابتکارجهاانی  Singh et al., 2009) پایداری 

 Melnyk et)هاای ارزیاابی اساتاندارد یاا متریاا      ، سیساتم (2009

al.,2009)       و موسسه و پرتاال باا کماا ساازمان ملال(Singh et 

al.,2009)  هاا،  اشاره کرد  اما موضوع مهم در بکارگیری ای  شااخص
و  هاای محیلای  سازی یا به عبارتی، انلباق شااخص باا زمیناه   بومی

باشاد  پیرامونی مناطق مورد ملاهعه باا اساتااده از نظار خبرگاان مای     
(Lowe et al., 2015)  

ساو   رغام جریاان یاافت  بایش از یاا     در استان خوزستان، علی
برداری گساترده از مناابع آب و خااک در    های سلحی کشور، بهره آب

هااای آبیاااری و زهکشاای ماادرن و تلایقاای در  قاهااب اجاارای شاابکه
هاای آبیااری و   ر هکتاار، اماا کاارایی نامناساب شابکه     هزا 450سلح

محیلی ناشی از رویکردهای مدیریت زهکشی و بروز مشکالت زیست
هاای  تاری  چااهش  دوهتی )آمرانه باال به پایی ( و غیرمشارکتی، بزرگ

موجود در مدیریت منابع آب ای  استان، را به وجود آورده است  نارایان 
های مختلاا  در خصوص عملکرد طرحدر ملاهعه کیای و عمیق خود 

حکمراناای باار منااابع آب کشااور ژاپاا  بااه ایاا  موضااوع پرداختااه و  
های سیاستی کالن در سه شاکل ماهکیات   گیری نمود که گزینه نتیجه

کننادگان،  سازی و خودگردانی )خودحکمرانی( مصرفدوهتی، خصوصی
 رویه آب و حال مساایل  کدا  به تنهایی، برای کاهش استااده بی هیچ

  بر ایا   (Narayan., 2014)مربوط به مدیریت منابع، مناسب نیست 
اساس، در ای  تحقیق، بررسی وضعیت حکمرانی در مدیریت منابع آب 

برداری اسناد باالدستی موجود در زمینه بهرهملاهعه  استان خوزستان با
هاای  های آبیاری و زهکشی و اساتااده از دیادگاه  و نگهداری از شبکه

روش  های مدیریت منابع آب و خاک استان و کاربردزهمتخصصی  حو
هاای تادوی    دهای، در دستور کار قرار گرفته تا بتوان با پایش شاخص

آب بارداری  بهاره هاای  شده، وضعیت حکمرانی را در هر یا از نظاا  
 کشاورزی موجود در ای  استان را ارزیابی نمود 
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 هامواد و روش

های کسب دانش گروهی مورد استااده، روش دهای یکی از روش
در ای  تحقیق، به منظور عملیااتی نماودن   (.Valeva., 2001)است 

فرآیند انتخاب متخصصی ، طرح موضوع قابل بحث و روش استخراج 
نتایج، از مدل تحلیلی توروف و همکاران درکاربرد روش دهاای و نیاز   

ماور توساعه پایادار در    عمل کمیسیون سازمان ملل متحد در ااهدستور 
 Turoff et)هااا، اسااتااده گردیاادخصااوص نحااوه توسااعه شاااخص

al.,2008) نامه توساط یاا تایم کوچاا     پرسش  در ای  شیوه، ابتدا
 1در جادول    شدتری از متخصصان فرستاده  طراحی و به گروه بزرگ

 فرآیند انتخاب متخصصی ، نشان داده شده است  

 

 فرایند انتخاب متخصصین -1جدول 
 الزامات مراحل

 مرحله اول: آمادگی برای انتخاب
 هاشناسایی مهارت -

 های مرتبطشناسایی سازمان -

 های ارتباطیشناسایی کانال -

 مرحله دو : تعیی  جامعه آماری بانا 
 مرتبط هایای افراد و مهارتنوشت  نامه -

 های مرتبطنوشت  نا  سازمان -

 های افراد اکادمیانوشت  نا  -

مرحله سو : معرفی متخصصی  
 اضافه

 تماس با متخصصی  هیست شده در مرحله دو  -

 هامعرفی متخصصی  دیگر و تماس با آن -

 بندی متخصصی مرحله چهار : رتبه
 

 هاایجاد چهار زیرگروه برای هرکدا  از موقعیت -

 های مرتبطبندی متخصصی  براساس هیستطبقه -

 هابندی متخصصی  در هر هیست براساس صالحیت آنرتبه -

 مرحله پنجم: دعوت از متخصصی 

 دعوت متخصصی  برای هر کارگروه بر اساس موضوع مورد بحث -

 بندی در هر زیرگروهدعوت متخصصی  براساس رتبه -

 مشخص شدن جمعیت هدف -

 نتخاب و بیرون کشیدن متخصصی متوقا نمودن ا -

 
جامعه آماری شامل مادیران ارشاد صانعت آب شارکت مادیریت      

و سازمان آب و برق خوزستان، مدیران ارشد ساازمان   منابع آب ایران
هااای جهاااد کشاااورزی اسااتان خوزسااتان، ماادیران عاماال شاارکت  

زهکشی در سلح استان خوزستان، های آبیاری و برداری از شبکه بهره
های شاهید چماران اهاواز، علاو  کشااورزی و مناابع       اساتید دانشگاه

طبیعی رامای  خوزساتان، آزاد اساالمی واحاد اهاواز، مجتماع علمای        
برداران با سواد از اع ای پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان و بهره

زساتان  برداری آب کشااورزی خو های بهرههییت مدیره فعال در نظا 
نار  32بود  برای رسیدن به یا اجماع علمی و قابل استناد، در نهایت 

عنوان اع اای  ازخبرگان مدیریت منابع آب و خاک استان خوزستان به
کارگروه تخصصی، انتخاب شدند  همه اع اای کاارگروه، در مباحاث    

نظر بوده و در چهاار  صاحب برداری از منابع آب،توسعه ومدیریت بهره
بندی شادند  رده اول شاامل مادیران    مانی به شرح ذیل دستهرده ساز

ارشد صنعت آب در دو سلح شرکت مادر تخصصی منابع آب ایاران و  
بارداری از مناابع   سازمان آب و برق خوزستان )معاونت حااظت و بهره

های آبیاری و زهکشای، دفتار   آب استان، معاونت طرح و توسعه شبکه
هاای  بارداری آب و شارکت  بهاره هاای  های مردمی و نظاا  مشارکت

های آبیاری و زهکشی(، رده دو  شاامل ساازمان   برداری از شبکه بهره

جهادکشاااورزی اسااتان خوزسااتان )معاوناات آب و خاااک، ماادیریت   
هاای جهااد   برداری، سازمان تعاون روستایی و مادیریت های بهره نظا 

 هاای اساتان  ها، رده سو  شامل اسااتید دانشاگاه  کشاورزی شهرستان
خوزستان )دانشگاه شهید چمران اهاواز، دانشاگاه کشااورزی و مناابع     
طبیعی رامی  خوزستان، دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد اهاواز، مجتماع      
آموزشی پژوهشی صنعت آب و بارق خوزساتان( و رده چهاار  شاامل     

هاای محادوده   مدیران عامل یا اع ای هییت مادیره باساواد تعااونی   
 باشد  تان خوزستان میهای آبیاری و زهکشی اسشبکه

ی تخصصای در ساه   هاا نامهپرسشبر اساس فرآیند روش دهای، 
 درمرحلاه اول متمایز در اختیار اع ای کاارگروه، قارار گرفات      مرحله
دهای از کارشناسان خواسته شد که نظار خاود را در قاهاب ایا      روش 

هاایی باا تاکیاد بار اصاول حکمرانای آب       چه شااخص "که  سوال باز
های آبیاری های اساسی و تاثیرگذار در مدیریت شبکهاخصعنوان ش به

درمرحلااه دو ،   را بیااان نماینااد"و زهکشاای، محسااوب ماای شااوند 
ناماه  استخراج شده از مرحله اول، در قاهب یاا پرساش  های شاخص
در ایاا   .بااه گااروه متخصصااان موضااوعی برگردانااده شاادو  تنظاایم
دامناه از کاامال    )شامل پانج  ای هیکرتنامه از طیا پنج گزینه پرسش

پنج( استااده گردید  در ایا  مرحلاه از    =مخاهام= یا تا کامال موافقم
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خواسته شد کاه میازان موافقات خاود را باا هار یاا از        گویان پاسخ
هاا  بیان کنند  میانگی  و انحراف معیاار هریاا ازشااخص   ها شاخص

 هاا کاه دارای میاانگی  مسااوی و    هرکادا  از شااخص   .محاسبه شاد 
 ,، وارد مرحلااه سااو  تحقیااق شاادند   بودنااد تاار از چهااار  باازرگ

2015) (Mohammadzade et al   
نظرات هر یا از اع ا در دور قبل، در اختیار سایری  قرار گرفت 

ها خواسته شد تا هریا از عناصر را مورد ارزیاابی قارار   و مجددا از آن
مستخرج های میزان موافقت و مخاهات خود با هریا ازشاخصداده و 

هاایی کاه   توافق پیشای ، شااخص   از دور دو  را بیان کنند  بر اساس
تاار بااود، حااذف  درصااد کاام 80هااا ازمیاازان موافقاات باار روی آن 

ماناده، مجموعاه   هاای بااقی  شااخص  (Lowe et al., 2015).گردیاد 
در مرحلاه ساو  روش    .دهدهای استخراج شده را تشکیل میشاخص
ی انتخااب معیارهاای نهاایی    بارا  کنادال همااهنگی  ضاریب  دهای، از

استااده گردید  بنابرای  در ای  تحقیق معیارهایی انتخاب شدند که در 
 (Lowe et al., 2015).باشد w≥0.5ها، آن

 

 هایافته
شاناختی اع اای پانال    هاای جمعیات  برخای از ویژگای   2جدول

 دهد  بر اساس اطالعات ای  جدول، ازمجموعمتخصصان را نشان می

نار از مادیران ارشاد صانعت آب بودناد       16نار متخصصی  پانل، 32
 5/21هاا  سال، میانگی  ساابقه کاار آن   5/49میانگی  سنی ای  گروه 

سال بود  از ای  تعاداد، چهاار ناار دارای مادرک دکتارای تخصصای       
شناسای(، هشات   های آبی و جامعه)آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه

ی ارشد )زراعت، آبیاری، منابع آب، مدیریت نار دارای مدرک کارشناس
دوهتی، ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی، مدیریت اجرایی و 
عمران آب( و چهار نار دارای مدرک هیسانس )مدیریت، آبیاری، حقوق 

و کشاورزی( بودند  گاروه دیگار متخصصاان کاارگروه تخصصای، از      
بودناد  تعاداد ایا     مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان خوساتان  

ساال،   5/44گروه هات نار باود  میاانگی  سانی اع اای ایا  گاروه      
سال بود  از ای  تعاداد یاا ناار دارای    5/18ها میانگی  سابقه کار آن

مدرک تحصیلی دکترای تخصصی )آبیاری و زهکشی(، سه ناار دارای  
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد )مدیریت کشاورزی، اقتصادکشاورزی 

آمااوزش کشاااورزی(، سااه نااار دارای ماادرک تحصاایلی   و تاارویج و
کارشناسی )زراعت و اصالح نباتات، اقتصااد نظاری، فقاه و مادیریت     

هاای اساتان خوزساتان    باشند  گروه سو  را اساتید دانشگاهدوهتی( می
سال و متوسط ساابقه آموزشای    42ها تشکیل دادند  میانگی  سنی آن

یا نار با مرتبه علمی دانشیار سال است  از ای  گروه 5/12ای  اع ا، 
هاای علاو  آب، اقتصااد    و سه نار با مرتبه علمای اساتادیار در رشاته   

ریازی روسااتایی و ماادیریت بودناد  گااروه چهااار    کشااورزی، برنامااه 
برداری از برداران فعال در زمینه بهرهمتخصصان موضوعی شامل بهره

تان های آبیااری و زهکشای خوزساتان در منااطق مختلاا اسا      شبکه
های مدیره تعاونیعنوان مدیرعامل یا ع و هییتخوزستان بودند که به
کردناد   هاای آبیااری و زهکشای فعاهیات مای     فعال در محدوده شبکه
سال  10و میانگی  سابقه کار کشاورزی  5/36میانگی  سنی ای  گروه 

بود  افراد ای  گروه دارای مدرک کارشناسی ارشد شناساایی و مباارزه   
ی هارز، کارشناسای زراعات، کارشناسای مادیریت دوهتای،       هابا علا

 شناسی عمومی بود کارشناسی باغبانی و کارشناسی خاک

طااور کااه اشاااره گردیااد، در مرحلااه اول روش دهااای از   همااان
هاای اساسای و تاثیرگاذار در    متخصصان خواساته شاد کاه شااخص    

های آبیاری و زهکشی را بر مبنای اصول حکمرانی آب، مدیریت شبکه
 بیان نمایند 

 

 ای اعضای کارگروه تخصصي روش دلفيهای فردی و حرفهویژگي -2جدول

 تعداد درجه علمي میانگین سابقه کار میانگین سن محل کار گروه

 
 
 آب

 نار(1وزارت نیرو )
 نار(4برداری سازمان آب وبرق خوزستان ) بهره

 نار(2خوزستان )طرح و توسعه آب و برق 
 نار( 4برداری )های بهرهها و نظا مشارکت
 نار( 5برداری )های بهرهشرکت

 
 

 سال 5/49

 
 

 سال 5/21

 ( نار4دکتری )
 ( نار8هیسانس )فوق

 ( نار4هیسانس )

 
 نار 16

 

 
 کشاورزی

 نار(1معاونت آب وخاک )
 نار(1برداری )های بهرهنظا 

 نار(1سازمان تعاون روستایی )
 نار( 4ها )مدیران شهرستان

 
 سال 5/44

 
 سال18/ 5

 ( نار1دکتری )
 ( نار3هیسانس )فوق

 ( نار3هیسانس )

 
 نار 7

 
 دانشگاه

 نار(1شهید چمران اهواز )
 نار(1علو  کشاورزی رامی  خوزستان )

 نار(1دانشگاه آزاد واحد اهواز )
 نار(1مجتمع صنعت آب وبرق )

 
 سال 42

 
 سال 5/12

 نار( 1دانشیار )
 ( نار3استادیار )

 
 نار 4

 سال 10 سال 5/36 نار( 5ها )مدیران عامل تعاونی بردارانبهره
 ( نار1هیسانس )فوق

 ( نار4هیسانس )
 نار 5
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در ای  مرحله کل اع ای کارگروه تخصصای باه ساواهت حقیاق     
عناوان  شاخص باه  27های دریافتی حاکی است که پاسخ دادند  پاسخ

اناد   های تاثیرگذار و معرف اصول حکمرانی آب معرفای شاده  شاخص
شاااخص اسااتخراج شااده، در قاهااب یااا   27درمرحلااه دو  تحقیااق،

در ایا     برگرداناده شاد   نامه تنظیم، و باه گاروه متخصصاان    پرسش
گویان خواسته شد تا میزان موافقت خود با هر یا نامه از پاسخپرسش

1هب طیاها در قااز شاخص
یاا تاا کاامال    =قسمتی از کامال مخاهام 

فراوانی، میانگی  و انحراف معیار هر یاا از  پنج، بیان کنند  =موافقم 
آورده شده است  در ای  جدول، اصول حکمرانی  3هادر جدول شاخص

های معرف، در ساتون ساو ، فراوانای یاا     آب، در ستون دو ، شاخص
کارگروه تخصصی معرفی تعداد دفعاتی که یا شاخص توسط اع ای 

در ستون چهار ، میانگی  و انحراف معیار محاسبه شده بارای   گردیده
 های پنجم و ششم ،گنجانده شده است در ستونهاشاخصهر یا از 

تار از  شاخص، میانگی ، مساوی و بزرگ 15بر اساس ای  جدول، 
تر از چهاار  کم شاخص دیگر دارای میانگی  12چهار را کسب کرده و 

شااخص کاه دارای    15هاا،  باشند  بنابرای  از تعاداد کال شااخص   می
ماناده و ماابقی، حاذف    تر از چهار بودند، باقیمیانگی  مساوی و بزرگ

گویان خواسته شد تا عالوه بار  چنی ، در ای  مرحله از پاسخشدند  هم
هاای مهام   عناوان شااخص  دیگری به های موجود، اگر مواردشاخص

در نظردارند، بیان نمایناد کاه در نهایات،     معرف اصول حکمرانی آب،
گروه متخصصی  سه شاخص نار  نازاع آبیااری، آمااده بکاار باودن       

های قبلی اضافه را به شاخصبرداری بهرهها و خودگردانی نظا  دریچه
شاخص دارای میانگی  مسااوی   15نمودند  بنابرای  با در نظر گرفت  

جدیاد، مجماوع    تار از چهاار و اضاافه شادن ساه شااخص      یا بازرگ 
 شاخص رسید  18ها در ای  مرحله، به  شاخص

1
 

 مراحل اول و دوم روش دلفي -هانتایج استخراج شاخص –3جدول 

 انحراف معیار میانگین● فراواني شاخص اصول حکمراني ردیف
 49/0 64/4 25 مدیریت بر منابع  1
 84/0 04/3 23 کاایت درآمد و هزینه  2
 81/0 92/2 18 هانگهداری کانال شاافیت 3
 37/0 16/4 5 مکانیسم توزیع آب  4
 82/0 3 3 ساهیتوهید آب در شرایط خشا  5
 28/0 08/4 16 دریافت آب بها  6
 50/0 80/3 12 تراکم کشت مشارکت 7
 48/0 32/4 9 میزان برداشت غیرمجاز آب  8
 37/0 84/4 27 راندمان آبیاری  9
 44/0 76/4 22 کاایت آبیاری پایداری 10
 85/0 84/2 20 بازدهی سیستم  11
 46/0 72/4 20 دور آبیاری  12
 79/0 96/2 19 های آبیاریکارایی زیرساخت  13
 33/0 12/4 15 برابری توزیع آب  14
 44/0 24/4 15 طراحی مللوب شبکه استاندارسازی 15
 29/0 4 7 هاآماده بکار بودن پمپ  16
 46/0 28/4 6 کارایی برق تاسیسات  17
 20/0 04/4 18 هاجبران هزینه  18
 49/0 36/4 12 اراضی زهکشی نشده نظارت 19
 64/0 64/3 11 میانگی  عملکرد اراضی  20
 71/0 52/3 10 میانگی  عملکرد اقتصادی اراضی  21
 35/0 06/3 25 عملکرد محصول  22
 44/0 88/3 25 عملکرد زمی   23
 51/0 52/4 19 قابلیت اعتماد سیستم اثربخشی 24
 51/0 56/4 12 از مدیریت توزیع آب مندیرضایت  25
 89/0 12/3 10 وری فیزیکی آببهره  26
 87/0 08/3 10 وری اقتصادی آببهره  27

 5، کامال موافقم= 4موافقم=، 3، نظری ندار =2، مخاهام=1کامال مخاهام=●                              

                                                           
 هیکرتپنج -1
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ها تحقیق، میزان توافق اع ا با هر یا از شاخص در مرحله سو 
مورد بررسی قرار گرفت  براساس نتایج به دست آمده، دو شاخص کاه  

درصاد را کساب کردناد حاذف شاده و ماابقی        80سلح توافق زیار  
بندی هر یاا از  بندی شدند  دستهها، وارد مرحله چهار  دستهشاخص
نشان داده شده اسات    4ها با سلح توافق مربوطه، در جدول شاخص

های مدیریت منابع آب، راندمان آبیااری،  بر اساس ای  جدول، شاخص

مناادی از ماادیریت منااابع آب و قابلیاات اعتماااد دور آبیاااری، رضااایت
اشات  های طراحی مللاوب و میازان برد  تری  و شاخصسیستم، بیش

تری  سالح توافاق را در بای     های زهکشی، کمآب غیرمجاز از شبکه
اع ای پانل تخصصی بدست آوردند  در نتیجه دو شااخص اخیار، در   

 همی  مرحله، حذف گردیدند 

 

 مرحله سوم روش دلفي -هاشاخصمیزان سطح توافق اعضای کارگروه با  - 4جدول

 ردیف اصول حکمراني شاخص        ق به درصدسطح تواف

 مدیریت منابع آب  100
 شاافیت

1 
 2 سازوکار توزیع آب 8/92 

 دریافت آب بها 3/89 
 مشارکت

3 
 4 برداری آبخودگردانی نظا  بهره 7/85 
 5 میزان برداشت غیرمجاز آب 5/78 

 راندمان آبیاری  100
 پایداری

6 
 7 کاایت آبیاری 5/99
 8 دور آبیاری 2/99

 هاآماده بکار بودن دریچه 3/98 

 استاندارد سازی

9 
 10 کارایی برق تاسیسات 6/94 
 11 برابری توزیع آب 2/92 
 12 هاآماده بکار بودن پمپ 9/88 
 13 طراحی مللوب شبکه 4/72 

 دار(اراضی زهکشی نشده )اراضی مشکل 6/98 
 نظارت

14 
 15 آبیارینر  نزاع  9/92 
 16 هاجبران هزینه 3/89 

 از مدیریت توزیع آب مندیرضایت  100
 اثربخشی

17 
 18 قابلیت اعتماد سیستم 8/99

 

 گیرینتیجه

-های معرف اصول حکمرانی آب در محدوده شبکهتوسعه شاخص

متناسب باا   هاهای آبیاری و زهکشی خوزستان، استخراج ای  شاخص
شرایط مدیریتی منابع آب ای  استان را در پی داشت  بر اساس شاکل  

، در مرحله اول روش دهای، برای اصال شااافیت، پانج شااخص از     1
تاری  تکارار مرباوط باه     سوی پانل متخصصان تعریا شده که بایش 

، برای اصل مشارکت ساه  25شاخص مدیریت بر منابع آب با فراوانی 
تری  تکارار مرباوط باه شااخص     ها، بیش  آنشاخص تعریا و از بی

، بارای اصال پایاداری چهاار شااخص      16دریافت آب بها باا فراوانای  
تری  تکرار مربوط به شاخص راندمان آبیاری با فراوانی استخراج بیش

، برای اصل استاندارد سازی، پانج شااخص معارف اساتخراج کاه      27
ی آبیااری، باا   هاا تتری  تکرار مربوط به شاخص کارایی زیرساخبیش

، برای اصل نظارت، چهار شاخص معرف، عنوان شاده کاه   19فراوانی

و در 18ها با فراوانای  تری  تکرار مربوط به شاخص جبران هزینهبیش
نهایت برای اصل اثربخشی، شش شاخص معرف مستخرج شاده کاه   

های عملکارد محصاول و عملکارد    تری  تکرار مربوط به شاخصبیش
، جهت ورود به مرحله دو  تحقیق، معرفای  25انی زمی ، هر دو با فراو

هاای توهیاد آب در شارایط    شدند  در مرحله دو  روش دهای، شااخص 
هاا از اصال   ساهی، کاایت درآماد و هزیناه و نگهاداری کاناال    خشا

شاافیت، شاخص تراکم کشات از اصال مشاارکت، شااخص باازدهی      
ی از اصل های آبیارسیستم از اصل پایداری، شاخص کارایی زیرساخت

هاای میاانگی  عملکارد اراضای و میاانگی       استاندارد سازی، شاخص
هاای عملکارد   عملکرد اقتصاادی اراضای از اصال نظاارت وشااخص     

وری اقتصاادی  وری فیزیکی آب و بهاره محصول، عملکرد زمی ، بهره
تر از چهار، در ای  مرحله آب از اصل اثربخشی، با کسب میانگی  پایی 

ا، جهت ورود به مرحله ساو ، در تحقیاق بااقی    هحذف و بقیه شاخص
 ماندند 
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-ی شااخص در مراحل سو  و چهار  روش دهای، به منظور معرفا 

هاای  مشاخص شاده، شااخص    2طور که در شاکل های نهایی، همان
مدیریت برمنابع آب و سازوکار توزیع آب توزیع آب از اصال شااافیت،   

از اصال  بارداری  بهاره بها و خودگردانی نظاا  های دریافت آبشاخص
های راندمان آبیاری، کاایت آبیاری و دور آبیااری از  مشارکت، شاخص

هاا، کاارایی   هاای آمااده بکاار باودن دریجاه     اصل پایداری، شااخص 
هاا از  ، برابری توزیع آب و آماده بکار بودن پمپتاسیساتبرق مدیریت

هااا، اراضاای هااای جبااران هزینااهاصاال اسااتاندارد سااازی، شاااخص
-نشده و نر  نزاع آبیاری از اصل نظارت و سارانجا  شااخص   زهکشی

مااد سیساتم از   مندی از مدیریت توزیع آب و قابلیات اعت های رضایت
درصادی از ساوی    80اصل اثربخشی، پس از کسب سالح موافقات   

عناوان  کارگروه تخصصی خبرگان آب و خااک اساتان خوزساتان، باه    
گانه اساسی معرف اصاول حکمرانای آب، اساتخراج     16شاخص های 

مجازاز های طراحی مللوب و میزان برداشت آب غیرشاخص .گردیدند
تری  سالح توافاق، از فهرسات    کمشبکه آبیاری و زهکشی با کسب 

بررسی مراحل روش دهای در تدوی  های نهایی، حذف شدند  شاخص
که مبنای اظهار نظرهای متخصصای  علاو    دهد نشان می هاشاخص

و مشکالت خاص ها چاهشآب کشاورزی استان خوزستان، بر گرفته از 
آبیاری و زهکشی اساتان خوزساتان باوده، روناد     های شبکهمدیریتی 
، تحات تااثیر فرآیناد    ی جدیاد هاشاخصو یا معرفی ها شاخصتقلیل 
 16بندی ای  مشکالت بوده است  اجماع گروهای، در معرفای   اوهویت

عنوان یا مبنای علمی جهات  شاخص معرف اصول حکمرانی آب، به
 یهاا سات سیاتخصصای در زمیناه میازان انلبااق      یهابررسیانجا  

ضروری مدیریت منابع آب کشور، محسوب و ابعاد مختلای از مدیریت 
 گیرند بهینه منابع آب را در بر می

تدوی  شده، بر مبنای تعریا اهداف مشخص  یهاشاخصماهیت 
و هزو  اتخاذ رویکردهای نوی  جهت تحقق ایا  اهاداف در مادیریت    

ه طاوری کاه   آبیاری و زهکشی خوزستان، استوار باوده، با  ی هاشبکه
مادیریتی  ی هاا روشهای مربوط به کااربرد  دراصل شاافیت، به موهاه
از برداری بهرهو تخصصی در یا نظا  ای حرفهشااف و ارایه خدمات 

از آب بارداری  بهرهدر اصل مشارکت، به تمایل اع ای ، آب کشاورزی
دساتور  چنای  صادور   هاا، هام  کشاورزی به همیااری و حمایات ازآن  

ترویجی مشارکت مادار   یهاروشیی متناسب و تعریا اجرا یها عمل
همراه با تبیی  سلوح مشارکت، در اصل پایداری، به ایجاد یا فرآیند 

اجرایی مدیریت منابع ی هابرنامهپایدار در برقراری ارتباط دوسویه بی  
متناوع   یهاوریبهرهو برداران بهرهآب و حصول یا پیوند قوی بی  

ها و محصوالت، اثرات مثبت زیست محیلای ناشای از   آب، زیرساخت
ایجاااد ذخیااره ملماائ  در منااابع و قابلیاات ردیااابی آب، در اصاال    
استانداردسازی به مقوهه همگونی، مساوات و عداهت در ارایاه خادمات   

چنی  ثباات در ارایاه خادمات    ، همبرداریبهرهمستمر به اع ای نظا  
ی کاه در  یهاا شااخص توسط سیستم مدیریتی، در اصال نظاارت باه    

سیساتم،   یهاا ظرفیات از تحقق برداران بهرهراستای اطمینان بخشی 
 یهاا شااخص شود، و سرانجا  در اصل اثر بخشی به تبیی  ممک  می

در ایجااد   بردارانبهرهتاثیرگذار در تحقق اهداف مورد نظر مسئوهی  و 
 ، توسط کارگروه تخصصی، پرداخته شده است مندیرضایتاعتماد و 
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 اثربخشی نظارت استاندارد سازی پایداری مشارکت شاافیت

 میانگی 

 انحراف معیار
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 های نهایي معرف حکمراني آب بر مبنای سطح توافق اعضای کارگروهاستخراج شاخص -2شکل 

 

های الز  مبنی بر پاذیرش  اساسی در تحقق ظرفیت یهاشاخص
قبیال  آب کشااورزی از  برداریا بهاره از سوی اع ای نظا   هامسئوهیت

حذف موانع، کاهش منازعات مرباوط باه مناابع آب، توساعه و بهباود      
اراضی و بلور کلی اصاالح سااختار توهیادی، در قاهاب یاا رویکارد       
 تعاملی، توسط اع ای کارگروه تخصصی، مورد توجه قرار گرفته است 

دهاد کاه رویکارد    تدوی  شاده نشاان مای   ی هاشاخصفهرست 
تار باه سامت    ساتان بایش  متخصصی  علو  آب و خااک اساتان خوز  

ارزشی و جایگاه منحصر به فرد منابع آب در تامی  رفااه و  موضوعات 
بهزیستی جامعه و هزو  دسترسی برای همگان و وجود پیوندهای قوی 

گاویی مناساب باه    میان توسعه اقتصادی و اجتماعی، ضارورت پاساخ  
نیازهای فزآینده و اصالحات ساختاری در مدیریت مناابع آب معلاوف   

، هاا نقاش ، حرکت و رسیدن به چنی  سلحی، به تعریاا مجادد   شده
 )از دیدگاه نظریه حکمرانی آب( دارد ها مسئوهیتاختیارات و 

بررسی تحقیقات انجا  گرفته توسط تانگوای که به تبیی  عناصار  
پرداختاه، نشاان    هاا شااخص اصلی توسعه پایادار و فرآیناد اساتخراج    

حصاول نتاایج را تساریع     ،هاا سازی شاخصبومیدهد که موضوع  می
  بناابرای ، از نقااط قاوت ایا  تحقیاق،      (Tanguay., 2010)کند می
معرف اصول حکمرانی آب با تکیه بر مسایل های سازی شاخصبومی

فنی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی بر اساس اطالعات اع ای کارگروه 
در هحاا  نماودن مشاکالت خااص     گرایای  بومیتخصصی، بادیدگاه 

 زستان، بوده است استان خو
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Abstarct 

Previous Water management policies failed under development pressure, Corrective action has been taken to 
review and track past behavior and find ways to increase the efficiency of water management in the country The 
prevailing belief is that the current water crisis is the result of inadequate governance. The principles of 
transparency, participation, sustainability, standardization, monitoring and effectiveness are the principles of 
governance in water resources management. In this study aims to develop indices of the principles of agricultural 
water governance in Khuzestan province using the comments of the expert group of 32 water and soil experts 
and the Delphi method, 16 indicators were identified as indicators of agricultural water governance principles in 
irrigation and drainage systems in Khuzestan province. Among the indexes, the water resources management 
index with an agreement level of 100%, as the most important indicator of the transparency principle, Obtaining 
water's price was 89.9%, the most important indicator of the principle of participation, irrigation efficiency index 
with 100% agreement level, the most important indicator of sustainability principle, ready- madevalves with 
standard agreement of 98.3%, the most important index of the principle of standardization, the index of land of 
non drainage sat the level of agreement was 98.6% as the most important indicator of the principle of control, 
and satisfaction index for water distribution management with a 100% agreement level represents a more 
important impact principle than other indices. 
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