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کشور ایران در منطقه خشک جهان قرار دارد و در بیشرت نقاط 

مدیریت  می شود.  مشاهده  به وضوح  آب  کمبود  و  خشکسالی 

نادرست و نبود حکمرانی خوب آب تشدید پیامدهای خشکسالی 

قوانین،  سازگاری  به  آب  خوب  حکمرانی  دارد.  همراه  به  را 

مسئولیت پذیری سازمان ها، کل نگری و به هم پیوستگی برنامه ها، 

مالحظات اخالقی و رعایت عدالت در ارائه خدمات مرتبط با آب 

گفته می شود. برقراری و اجرای صحیح حکمرانی خوب آب نیازمند 

بی طرف  اجرایی  سازمان های  و  عادالنه  قانونی  چارچوب های 

است. پژوهش حارض با هدف بررسی دیدگاه کشاورزان نسبت 

به رعایت قانون مداری در حکمرانی خوب آب انجام گرفت. با 

استفاده از تحقیق پیامیشی و روش منونه گیری خوشه ای تصادفی 

وضعیت 202 نفر از کشاورزان در 25 روستا در سطح شهرستان 

سبزوار بررسی شد. نتایج نشان داد »میزان رعایت قوانین وضع 

شده برای آب کشاورزی در منطقه« در رتبه اول و »میزان احرتام 

آخر  رتبه  در  آب کشاورزی«  با  ارتباط  در  کشاورزان  به حقوق 

جای دارد. همچنین قانون مداری در ارتباط با حکمرانی آب در 

منطقه وضعیت مناسب و قابل قبولی ندارد و در حد متوسط 

قابل ارزیابی می باشد. در عین حال از نظر زارعانی که از قنات 

برای آبیاری استفاده می کردند و همچنین زمین اجاره ای و درآمد 

ساالنه بیشرتی از کشاورزی داشتند قانون مداری در حکمرانی آب 

بیشرت رعایت شده است. در مقاله حارض پیشنهادهایی به منظور 

تقویت قانون مداری در حکمرانی آب ارائه شده است که می توان 

به استفاده از دانش بومی و مشارکت کشاورزان در وضع قوانین 

مرتبط با آب کشاورزی اشاره کرد.
واژه های كلیدی: کشاورزی، حکمرانی آب، حاکمیت قانون.

Iran is located in an arid region of the world. Drought 
and water shortages are clearly seen in most parts of 
the country. Mismanagement of water and lack of 
good water governance exacerbate the consequences 
of droughts. Good water governance refers to the 
adaptability of rules, responsibility of organisations, 
clarification and integration of programs, ethical 
considerations, and observance of justice in the 
provision of water-related services. The establishment 
and proper implementation of sustainable water 
governance require fair legal frameworks and unbiased 
executive organisations. The purpose of this research 
survey is to investigate the status of rule-observance in 
the good governance of water from the farmers' point of 
view. Using random cluster sampling, 202 farmers from 
25 villages in Sabzevar County were studied. The results 
showed that "the rate of compliance with the rules for 
agricultural water in the region" and the "respect for 
farmers' rights in relation to agricultural water" are 
ranked as the first and last, respectively. Furthermore, 
the index of rule-observance in good water governance 
can be evaluated at the medium level. Meanwhile, 
farmers using the subterranean canal, as well as farmers 
with less rental lands and more annual income from 
agriculture, were believed more in the rules-observance 
in water governance. The use of indigenous knowledge 
and the participation of farmers in the establishment 
of the related rules are the suggestions of the present 
research to strengthen the rules-observance in the good 
governance of agricultural water.
Keywords: Agriculture, Water governance, Rules 
observance.
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مقدمه

آب مایه حیات و رکن اساسی شکل گیری و بقا متدن های برشی 
محسوب می شود. حفظ و بهره برداری مناسب از آب از مهمرتین 
1395؛  همکاران،  و  (جابری  می باشد  حارض  قرن  دغدغه های 
علوی، 1389). تقاضا آب کشاورزی، صنعت و رشب در بسیاری از 
مناطق از میزان آب در دسرتس بیشرت است (Allan، 2001). آب 
یک کاالی بدون جایگزین و با ارزش اقتصادی باال است. موضوع 
آب به عنوان یک موضوع مهم در صحنه سیاست داخلی کشورها 
می شود  نگریسته  جهان  کم آب  و  خشک  مناطق  در  به ویژه 

(جابری و همکاران، 1395). 
آمار سال 1391 در ایران نشان می دهد که میزان مرصف آب در 
بخش های کشاورزی، صنعت و رشب به ترتیب 92، 5 و 3 درصد 
می باشد (فتحی زالوآبی، 1391). کل منابع آب قابل استحصال 
کشور 130 میلیاردمرتمکعب در سال تخمین زده شده که تاکنون 
90 میلیاردمرتمکعب از آن استحصال شده است. براساس آخرین 
آمار موجود 95 درصد این منبع با ارزش در بخش کشاورزی و 
و  (اسکوهی  آبیاری محصوالت کشاورزی مرصف می شود  برای 
همکاران، 1397).  الزم به ذکر است در بیشرت نواحی کشور با 
آبیاری محصوالت فعالیت کشاورزی امکان پذیر است؛ همچنین 
و  رشب  برای  آب  کمبود  روستاها  در  اصلی  معضالت  از  یکی 
کشاورزی است (فتحی زالوآبی، 1391). اگرچه کم آبی در ارتباط 
بانک  عقیده  بر  بنا  اما  می شود  تعیین  اقلیم  تغییر  و  اقلیم  با 
جهانی اصلی ترین دلیل کمبود آب در جهان مدیریت ضعیف و 
ناکارآمدی نظام های آبیاری و نبود تعادل بین قیمت و هزینه های 
مهمرتین   .(2009 همکاران،  و   Qiao) است  آب  تأمین  واقعی 
منابع آب  از  پایدار  و  کارا  استفاده  راه حل مدیریت موفق آب 
می باشد که قرن ها در بسیاری از مناطق دنیا استفاده شده است 

(غنیان و همکاران، 1392). 
موضوع بحران آب در چارچوب نهادها و نظام های اجتامعی و 
در قالب »حکمرانی آب« در مدیریت آب اهمیت باالیی دارد. 
حکمرانی خوب به سازگاری قوانین، مسئولیت پذیری سازمان ها، 
جامع نگری و به هم پیوستگی برنامه ها، مشارکت مردم، شفافیت 
خدمات  ارائه  در  عدالت  رعایت  و  اخالقی  مالحظات  اطالعات، 
گفته می شود (قامئی و همکاران، 1396). حکمرانی در لغت به 
معنی حکومت، فرمانروایی، زمامداری و راهربی تعریف شده و در 
فرهنگ آکسفورد به معنی روش مدیریت کشور یا کنرتل یک رشکت 
یا سازمان آمده است. هرچند مفهوم حکمرانی قدمت جامعه برشی 
را دارد اما این مفهوم از سال 1990 وارد ادبیات علوم سیاسی و 
اجتامعی شد و به طور گسرتده مورد توجه نظریه پردازان این حوزه 
قرار گرفت (ابراهیم پور و خلیلی، 1389). امروزه حکمرانی منابع 
آب یک مسئله مهم برای دستیابی به امنیت آب در سطح منطقه ای 

همچنین    .(1394 همکاران،  و  (غفوری فرد  می باشد  جهانی  و 
حکمرانی منابع آب را می توان یکی از حلقه های گمشده مدیریت 

آب کشور دانست (فتحی زالوآبی، 1391). 
حکمرانی آب دربرگیرنده نظام های سیاسی، اجتامعی، اقتصادی 
و اداری است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بهره برداری، 
توسعه و مدیریت منابع آب مؤثر است و ارائه خدمات آب در 
سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند. حکمرانی 
آب مستلزم تحلیل به هم پیوستگی های بین نظام های اکولوژیک، 
دیگر، حکمرانی  بیان  به  (آشنا، 1393).  است  فنی  و  اجتامعی 
اجتامعی،  سیاسی،  نظام های  از  وسیعی  طیف  با  مرتبط  آب 
زیست محیطی، اقتصادی و اداری است که برای تنظیم و کنرتل 
توسعه و مدیریت منابع آب و مقررات خدمات آب در سطوح 
مختلف جامعه به کار می رود (Rogers و Hall، 2003). حکمرانی 
آب را می توان شیوه ای دانست که از طریق آن به نیابت از عموم، 
ملت  یک  آب  منابع  و حفاظت  بهره برداری  توسعه،  در  اقتدار 

اعامل می شود (اندیشکده تدبیر آب ایران، 1393). 
نظام های حکمرانی آب مشخص می کند که چه کسی، در چه 
زمانی، چگونه و به چه آبی دسرتسی داشته باشد و از منافع و 
خدمات مرتبط با آن بهره برد (میرزائی، 1395). حکمرانی خوب 
تنظیم کننده  تعادل در توزیع قدرت و  ایجادکننده  به نوعی  آب 
فعالیت ها در سطوح مختلف اداری نیز می باشد. در حکمرانی 
خوب اصالح دوباره نظام های اقتصادی، اجتامعی، سیاسی و اداری 
تامین و توزیع آب در نظر گرفته می شود (اردکانیان و رضغامی، 
آب،  منابع  ضعیف  مدیریت  مانند  مواردی  بااین وجود   .(1383
ظرفیت  اداری،  سیستم  کاهلی  مناسب،  نهادهای  فقدان  فساد، 
ناکافی و کمبود رسمایه گذاری های جدید، حکمرانی خوب آب را 
تضعیف می کند (Rogers و Hall، 2003). ذکر این نکته الزم است 
که مدیریت و حکمرانی، الزم و ملزوم یکدیگر می باشند و بدون 
حکمرانی خوب آب، ابزارهای مدیریتی هم مؤثر نیستند (اردکانیان 
و رضغامی، 1383). البته حکمرانی آب را نباید با مدیریت آب 
ابزارهای  باید  به حکمرانی خوب  رسیدن  برای  و  گرفت  اشتباه 

عملی مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار گیرند. 
مردم،  مشارکت  از:  عبارتند  خوب  حکمرانی  مهم  شاخص های 
سازمانی،  حسابرسی  قابلیت  تصمیم ها،  و  اطالعات  شفافیت 
سازگاری قوانین، مسئولیت پذیری سازمان ها و نهادها، کل نگری 
و یکپارچه نگری در تهیه برنامه ها، مالحظات اخالقی و تساوی 
افراد در برابر ارائه خدمات (اردکانیان و رضغامی، 1383). اصول 
و  اندازه گیری  قابلیت  شفافیت،  کلی  بخش  سه  به  حکمرانی 
است  ذکر  به  الزم  (میرزائی، 1395).  می شود  تقسیم  مشارکت 
حاکمیت قانون پیونددهنده مدیریت و حکمرانی خوب می باشد 
اخالقی  هنجارهای  رعایت  شامل  و   (1394 شاکری،  و  (امامی 
می توان  آن ها  مهمرتین  می شود  وظایف  انجام  در  قانونی  و 
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 .(1389 روشن،  و  (ساعی  کرد  اشاره  انصاف  و  درستکاری  به 
به این ترتیب در حکمرانی خوب آب قانون مداری براساس وجود 
چارچوب قانونی عادالنه و منصف با ویژگی بی طرفانه تعریف 
را بدون  به آب  شده است و اجرای قوانین و مقررات مربوط 
تضمین  ذی نفعان  همه  برای  جانب داری  و  تبعیض  هیچگونه 

می مناید (جابری و همکاران، 1395). 
برقراری حکمرانی نیازمند چارچوب های قانونی عادالنه، مناسب 
و بی طرف می باشد. این چارچوب قانونی باید از حقوق متام افراد 
به ویژه محرومان محافظت مناید. اجرای اینگونه قوانین نیازمند 
و  بی طرف  قوی،  امنیتی  نیروی  و  مستقل  قضایی  دستگاه های 
(امامی و شاکری، 1394؛ حجاریان  از فساد است  سامل و عاری 
و  ابراهیم پور  و همکاران، 1392؛  و غالم زاده، 1393؛ محمودی 
خلیلی، 1389؛ رشیف زاده و قلی پور، 1382). هدف قانون مداری 
تهیه و تصویب قوانین جدید و انباشت بدون نتیجه آن ها نیست 
بلکه احرتام به قوانین، مقررات و معیار بودن آن در تصمیم ها و 
قضاوت ها است. اصل قانون مداری در ایجاد حکمرانی مؤثر است، 
تأثیر مستقیم آن را بر دیگر اصول حکمرانی منی توان  بنابراین 
انکار کرد. با افزایش قانون پذیری، دستیابی به سایر خصوصیات 
پاسخگویی،  پیش بینی پذیری،  شفافیت،  مانند  خوب  حکمرانی 
مبارزه با فساد و پاسخ دهی آسان تر خواهد بود (اندیشکده تدبیر 

آب ایران، 1393). 
در الگوی حکمرانی خوب همه افراد و نهادها در برابر قوانین 
مسئول رفتار خود هستند. هدف از حاکمیت قانون وجود قوانین 
کارآمد، رعایت عادالنه چارچوب های قانونی در تصمیم گیری، دور 
بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری ها، پایبندی به قانون 
و اقدام و عمل مسئوالن به قانون است (حکمت نیا و همکاران، 
1394؛  همکاران،  و  طبیبی  1395؛  مومنی،  و  توکلی  1396؛ 
ابراهیم زاده و اسدیان، 1392) عمل به حکمرانی خوب مردم را 
در برابر سوءاستفاده دولت و سیاست مداران از قدرت محافظت 
به  قانون  حاکمیت   .(1394 همکاران،  و  (امیدیان  کرد  خواهد 
احرتام دولت مردان و شهروندان یک کشور به صورت عملی برای 

نهادهایی که با هدف وضع اجرای قانون و حل اختالف ایجاد 
شده اند وابسته است (زاینده رودی و همکاران، 1396؛ صادقی 
و یگانه، 1395؛ اما م جمعه زاده و همکاران، 1395؛ محمودی و 
همکاران، 1392؛ رزمی و صدیقی، 1391). اعتامد به نظام قضایی، 
استقالل نظام قضایی، هزینه های تخلف، جرم و فساد در نظام 
ایجاد  برای  امنیتی  نیروهای  کارآیی   ،(1392 (شجاعی،  بانکی 
امنیت (علیزاده و بیات، 1395)، اعتامد مردم به قوانین، قابلیت 
احتامل  و  یافته  سازمان  جرم های  قضایی،  دستگاه  پیش بینی 
حاکمیت  شاخص های  از  شکایت  هنگام  موفقیت  به  دستیابی 
قانون عنوان شده است. برای سنجش قانون مداری از معیارهایی 
مانند میزان سوءاستفاده از اختیارات به نفع نزدیکان و بستگان، 
میزان کاغذبازی و ترشیفات اداری و تأثیرپذیری مدیران از افراد 
ذی نفوذ (صاحبان قدرت و ثروت) و میزان مقاومت مدیران در 
و  (ابراهیم زاده  است  شده  استفاده  غیر قانونی  رفتارهای  برابر 

اسدیان، 1392). 
ارتباط حاکمیت قانون با مدیریت آب به اجرای قوانین و مقررات 
مربوط به مدیریت منابع آب بدون  تبعیض و جانب داری برای 
همه ذی نفعان گفته می شود (جابری و همکاران، 1395). در بخش 
شامل:  آب  حکمرانی خوب  در  قانون مداری  شاخص  کشاورزی 
احرتام به حقوق افراد (مانند مالکیت زمین و آب)، بی طرفی و 
برابری در برابر قانون (نبود تبعیض یا جانب داری از فرد یا گروه 
خاص در روستا)، احرتام به حقوق جمعی، میزان آگاهی از قانون 
و عرف محل درباره آب، پایبندی به قوانین و عرف محل درباره 
آب (آداب، سنت ها، دانش بومی)، قانون محور بودن روستاییان و 
کشاورزان و کنرتل فساد در ارتباط با آب (فساد اداری، اقتصادی 
و مانند آن) می باشد (رکن الدین افتخاری و همکاران، 1391). با 
انجام تحقیق حارض  تا زمان  ادبیات تحقیق مشخص شد  مرور 
مطالعه مشخصی درباره رعایت قانون در حکمرانی آب کشاورزی 
ایران انجام نشده است؛ بنابراین برای پاسخ به این سوال که از 
نظر کشاورزان، قانون مداری در حکمرانی خوب آب تا چه اندازه 

رعایت شده است این پژوهش انجام شد.

حسینی ششتمد، ف.س. و همکاراندیدگاه کشاورزان نسبت به قانون مداری در حکمرانی آب ...

مواد و روش ها

به منظور بررسی شاخص حاکمیت قانون در حکمرانی خوب آب 
مطالعه  مورد  استفاده شد. جمعیت  پیامیشی  تحقیق  از روش 
شامل زارعان شهرستان سبزوار بود که فعالیت کشاورزی داشتند. 
در سال زراعی 96-1395 تعداد کل بهره برداران بخش کشاورزی 
شهرستان سبزوار برابر 20269 نفر و تعداد زارعان حدود 12000 
از فرمول کوکران  استفاده  با  نیاز  بودند. حجم منونه مورد  نفر 
برابر 202 به دست آمد. برای انتخاب منونه ها از بین زارعان از 

روش منونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. برای این منظور 
منونه ها از بین سه بخش شهرستان سبزوار، دو بخش مرکزی و 
ششتمد به صورت تصادفی انتخاب شدند (شکل 1). منونه ها از 
دهستان های قصبه رشقی و قصبه غربی (از بین چهار دهستان 
چهار  بین  (از  شامکان  و  بیهق  دهستان های  و  مرکزی)  بخش 
شدند.  انتخاب  تصادفی  صورت  به  ششتمد)  بخش  دهستان 
به صورت  روستا   25 دهستان،  هر  روستاهای  تعداد  باتوجه به 
به صورت  زارع  نفر  از  8  روستا  از هر  و  انتخاب شد  تصادفی 

تصادفی به عنوان منونه مصاحبه انجام گرفت (جدول 1). 
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جدول 1- روستاهای منتخب برای منونه گیری در شهرستان سبزوار

روستاهادهستانبخششهرستان

سبزوار

مرکزی
ایزی، طبس، دلقند، دولت آباد، باغان.قصبه رشقی

خرسوجرد، ابارش، استیر، فسنقر، برزو، مسکن.قصبه غربی

ششتمد
بیهق

کیذور، برازق، بجدن، ششتمد(بیهق)، کالوشک، ابراهیم آباد، ثقیه، کالته 
سادات، چشمه آوش، هالک آباد، علی آباد سیدرحیم.

کالته نوبهار، شامکان، نوبهار.شامکان

از جمع آوری و کدگذاری داده ها برای تجزیه و تحلیل اطالعات 
معیار،  انحراف  میانگین،  فراوانی،  مانند  توصیفی  آمار  شامل 
واریانس، بیشینه و کمینه و آمار استنباطی مانند آزمون مقایسه 
میانگین و رضیب همبستگی از نرم افزار SPSS20 استفاده شد. 

شکل 1- تقسیامت کشوری شهرستان سبزوار 

نتایج و بحث

و  زن  مطالعه  مورد  کشاورزان  از  درصد   6/9 تحقیق  این  در 
متاهل  درصد   81/2 تعداد  این  از  که  بودند  مرد  درصد   93/1
اکرث کشاورزان در  بودند. محل سکونت  و 18/8 درصد مجرد 
 9/9 و  شهر  در  درصد)   5/4) مابقی  و  درصد)   84/7) روستا 
درصد در شهر و در روستا ساکن بودند. از بین کشاورزان مورد 
مطالعه 26/7 درصد عضو تعاونی های روستایی می باشند. منبع 
آبیاری کشاورزان شامل چاه (66/8 درصد)، قنات (29/7 درصد) 
نظر  از  درصد).   3/5) بود  قنات  هم  و  چاه  هم  نیز  برخی  و 
نظام بهره برداری 62/9 درصد از کشاورزان مالک واحد تولیدی 
مالک  هم  کشاورزان  از  درصد   22/8 بودند.  خویش  (مزرعه) 
و هم اجاره دار و 14/4 درصد نیز به صورت گروهی و تعاونی 

مشغول فعالیت کشاورزی بودند.
شاخص قانون مداری در حکمرانی خوب آب با 7 گویه سنجیده 
قانون مداری  شاخص  امتیاز  سنجش،  سطح  باتوجه به  شد. 
و  میانگین   (2) جدول  در  باشد.  متغیر   35 تا   7 از  می تواند 
اولویت پاسخ ها به گویه های این شاخص ارائه شده است. گویه 
با  برای آب کشاورزی در منطقه«  »رعایت قوانین وضع شده 
بیشرتین میانگین در رتبه اول و گویه »میزان احرتام به حقوق 
کشاورزان در ارتباط با آب کشاورزی« در رتبه آخر قرار دارد 
(جدول 2). الزم به ذکر است جمع منرات گویه های قانون مداری 
به عنوان امتیاز این شاخص در نظر گرفته شد. میانگین امتیاز 
آمد؛  به دست   4/731 معیار  انحراف  و   18/742 شاخص  این 
باتوجه به حداقل (7) و حداکرث امتیاز (35) این شاخص در حد 

متوسط ارزیابی می شود. 

سپس پرسشنامه ای شامل سواالت فردی، زراعی و سواالت مربوط 
به شاخص قانون مداری در حکمرانی خوب آب جهت جمع آوری 
اطالعات پرسشنامه تهیه شد. برای سواالت شاخص قانون مداری 
و  افتخاری  رکن الدین  گویه های  از  آب  خوب  حکمرانی  در 
با  سازگار  و  متناسب  گویه ها  شد.  استفاده   (1391) همکاران 
بررسی  برای  اصالح شدند.  و کشاورزان مورد مطالعه  موضوع 
آن  انجام  در  و  استفاده شد  روایی صوری  از  پرسشنامه  روایی 
از نظرات اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی 
کارشناسان  و  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای شهرستان سبزوار 
و  راهنام  مطالعه  یک  انجام  با  پرسشنامه  پایایی  استفاده شد. 
محدوده  از  خارج  کشاورزان  از  نفر   30 با  پرسشنامه  تکمیل 
پایایی مناسب  (بیانگر  آلفا  تحقیق و محاسبه رضیب کرونباخ 
در   .(α=0/722) شد  بررسی  شاخص  این  برای  سنجش)  ابزار 
این تحقیق از کشاورزان خواسته شد میزان رعایت هر کدام از 
گویه ها را در قالب یک سوال پنج گزینه ای طیف لیکرت شامل 
خیلی کم (با امتیاز 1)، کم (با امتیاز 2)، متوسط (با امتیاز 3)، 
زیاد (با امتیاز 4) و خیلی زیاد (با امتیاز 5) مشخص کنند. پس 
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جدول 2- توزیع فراوانی گویه های شاخص قانون مداری در حکمرانی خوب آب

میانگینگویه ها
انحراف 

معیار
اولویت

3/0491/1401رعایت قوانین وضع شده برای آب کشاورزی در منطقه 

2/8021/1242احرتام به عرف و قوانین محلی درباره آب کشاورزی 

2/6881/0863مبارزه با فساد اداری درباره آب کشاورزی

2/6581/104اطالع از حقوق قانونی خود درباره آب کشاورزی

2/6381/0525دور بودن مدیریت آب کشاورزی از مسایل سیاسی

2/5441/1246اجرای یکسان قوانین موجود درباره آب کشاورزی برای همه

2/3611/0987احرتام به حقوق کشاورزان در ارتباط با آب کشاورزی

جنسیت،  متغیرهای  باتوجه به  کشاورزان  دیدگاه  مقایسه  برای 
تعاونی های روستایی و نوع منبع  تأهل، عضویت در  وضعیت 
آبیاری، از آزمون من-ویتنی استفاده شد. نتایج این آزمون نشان 
تأمین آب کشاورزی استفاده  از قنات برای  داد کشاورزانی که 
می کنند معتقدند قانون در ارتباط با آب بهرت رعایت شده است. 
دیدگاه سایر گروه های دووجهی مورد مقایسه یعنی کشاورزان 
زن و مرد، کشاورزان متأهل و مجرد و کشاورزان عضو و غیرعضو 

تعاونی های روستایی تفاوت معنی داری در ارتباط با رعایت قانون 
در مدیریت آب نداشتند (جدول 3). نتایج آزمون کروسکال-والیس 
نظر  از  کشاورزان  بین  قانون مداری  شاخص  مقایسه  به منظور 
نظام بهره برداری و محل سکونت نشان داد تفاوت معنی داری 
بین کشاورزان وجود ندارد. بنابراین دیدگاه کشاورزان نسبت به 
رعایت قانون در بهره برداری از آب به محل سکونت و نوع نظام 

بهره برداری آنان ارتباط ندارد (جدول 4). 

جدول 3- مقایسه گروه های مختلف کشاورزان در ارتباط با قانون مداری در حکمرانی خوب آب

فراوانیگروه هامتغیر 
میانگین 
رتبه ای

UZ
سطح 

معنی داری

جنسیت 
14108/14زن

1223/00-0/4420/658
188101/01مرد

وضعیت تأهل
16499/80متأهل

2837/50-0/8610/389
38108/83مجرد

عضویت در 
تعاونی های روستایی

54103/22بلی
3903/00-0/2540/80

148100/87خیر

نوع منبع آبیاری
13592/20چاه

3267/00-2/1610/031
60111/05قنات

جدول 4- مقایسه کشاورزان از نظر محل سکونت و نوع نظام بهره برداری در ارتباط با قانون مداری در حکمرانی خوب آب

فراوانیگروه هامتغیر 
میانگین 
رتبه ای

مربع کای
سطح 

معنی داری

محل سکونت
 

11127/95شهر

5/6680/059 17197/37روستا

20122/25هر دو

نظام بهره برداری

12798/78مالک (دهقان)

0/9720/615 46108/64مالک و اجاره ای

29102/09گروهی و تعاونی

حسینی ششتمد، ف.س. و همکاراندیدگاه کشاورزان نسبت به قانون مداری در حکمرانی آب ...



سال ششم، شامره 1، 1398 نرشیه آب و توسعه پایدار
100

برای بررسی رابطه بین شاخص قانون مداری و ویژگی های فردی 
و زراعی کشاورزان شامل سطح تحصیالت، مساحت کل اراضی 
میزان  کشاورزی،  سابقه  اجاره ای،  زمین  میزان  مالکیت،  تحت 
رضیب  مشاغل،  سایر  از  درآمد  و  کشاورزی  از  ساالنه  درآمد 

همبستگی اسپیرمن-رو محاسبه شد. نتایج این بررسی در جدول 
(5) نشان می دهد از نظر کشاورزانی که زمین اجاره ای و درآمد 
ساالنه بیشرت از انجام کشاورزی دارند قانون مداری در بهره  برداری 

آب در منطقه بیشرت رعایت شده است. 

جدول 5- همبستگی ویژگی های فردی و زراعی پاسخگویان با شاخص  قانون مداری در حکمرانی خوب آب

سطح معنی داریرضیب همبستگی (r)ویژگی 

0/1270/072سطح تحصیالت (تعداد سال های تحصیل)

0/050/478-مساحت کل اراضی تحت مالکیت (هکتار)

0/035*0/149میزان زمین اجاره ای (هکتار)

0/0580/414سابقه کار کشاورزی (سال)

0/025*0/158درآمد ساالنه از انجام کشاورزی (تومان)

0/1140/107-درآمد ساالنه از سایر مشاغل (تومان)

نتیجه گیری و پیشنهادات

و  قانون  حاکمیت  آب  خوب  حکمرانی  مهم  ابعاد  از  یکی 
حقوق  حفظ  موجب  قانون  حاکمیت  است.  قانون مداری 
و  کشاورزی  آب  از  استفاده  در  عدالت  رعایت  و  کشاورزان 
نتایج  می شود.  روستاها  در  آب  تضادهای  و  اختالف  کاهش 
رعایت  »میزان  کشاورزان  نظر  از  داد  نشان  حارض  تحقیق 
قوانین وضع شده برای آب کشاورزی در منطقه« در رتبه اول و 
»میزان احرتام به حقوق کشاورزان در ارتباط با آب کشاورزی« 
در رتبه آخر قرار دارد. اگرچه از نظر کشاورزان قوانین آب در 
منطقه در حد متوسط رعایت می شود اما به حقوق کشاورزان 
منی شود.  توجه  کافی  اندازه  به  کشاورزی  آب  با  ارتباط  در 
سبزوار  شهرستان  در  آب  حکمرانی  با  ارتباط  در  قانون مداری 
رشایط  در  شاخص  این  بنابراین  شد  ارزیابی  متوسط  حد  در 
ایده آل قرار ندارد. بنابراین اجرای عادالنه قوانین مرتبط با آب 
حکمرانی  برای  نیاز  مورد  قانونی  چارچوب های  و  کشاورزی 
خوب آب رضایت بخش منی باشد و نیاز به توجه بیشرت و کافی 

دارد.
نتایج تحقیق حارض نشان داد از نظر کشاورزانی که از قنات 
برای تأمین آب کشاورزی استفاده می کنند قانون در ارتباط با 
حکمرانی آب بهرت رعایت می شود. در این ارتباط الزم به ذکر 
است قنات ها از کهن ترین نظام آبیاری در ایران است و قوانین 
و مقررات مربوط به آن ها ریشه در گذشته های دور دارد که 
از دانش بومی و سنتی رسچشمه گرفته است. مطالعات نشان 
داده است دانش بومی بهرتین سازگاری را با رشایط محلی دارد. 

به همین دلیل قابل درک است چرا از نظر کشاورزانی که از 
قنات برای تامین آب کشاورزی استفاده می کنند قانون مداری 
در حکمرانی خوب آب بهرت رعایت شده است. بنابراین پیشنهاد 
می شود در وضع قوانین مرتبط با آب کشاورزی و نظارت بر 
اجرای آن از دانش بومی محل به صورت مناسب استفاده شود 
در  آن  بهرت  رعایت  و  قانون مداری  بهبود  به  طریق  این  از  تا 

حکمرانی خوب آب کمک شود.
زمین  که  کشاورزانی  نظر  از  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 
کشاورزی  انجام  از  بیشرتی  ساالنه  درآمد  و  بیشرت  اجاره ای 
دارند قانون مداری در ارتباط با آب کشاورزی بهرت رعایت شده 
است. کشاورزانی که زمین اجاره می منایند ممکن است سعی 
کنند اطالعات و آگاهی خود را در زمینه مسائل مرتبط با آب 
کشاورزی در هنگام عقد قرارداد اجاره زمین افزایش دهند. این 
بنابراین  می کنند  پرداخت  هزینه  آب  و  زمین  برای  کشاورزان 
مقررات  و  قوانین  به  نسبت  بیشرتی  آگاهی  می کنند  سعی 
تأمین آب و رعایت آن در منطقه داشته باشند. این می تواند 
دلیلی بر دیدگاه بهرت آنان در ارتباط با قانون مداری در منطقه 
مورد مطالعه باشد. یکی از دالیل ارتباط بین درآمد ساالنه از 
انجام کار کشاورزی با دیدگاه کشاورزان نسبت به قانون مداری 
در حکمرانی خوب آب،  وابستگی بیشرت این قبیل کشاورزان 
به کار و شغل کشاورزی است. کشاورزانی که درآمد بیشرتی 
از کشاورزی دارند نسبت به حفظ منابع آب و رعایت قوانین 
مربوط به آن به منظور تضمین درآمد پایدار از کشاورزی متایل 
بیشرتی دارند و قوانین موجود در ارتباط با آب کشاورزی در 

منطقه را بهرت رعایت می کنند.
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جهت بهبود قانون مداری و رعایت بهرت آن در حکمرانی خوب 
آب موارد ذیل پیشنهاد می شود:

1- از نظرات کشاورزانی که وابستگی معیشتی آنان به کشاورزی 
بیشرت است در وضع قوانین مرتبط با آب استفاده شود. 

به عنوان  تا  شوند  تشویق  و  حامیت  کشاورزان  قبیل  این   -2
بین  رابط  و  آب  خوب  حکمرانی  در  قانون مداری  مروجان 

سازمان های کشاورزی و سایر کشاورزان ایفای نقش منایند.
در  تبعیض  رفع  کشاورزی،  در  آب  قوانین  شفاف سازی  با   -3
اجرای قوانین تخصیص منابع آب و افزایش اعتامد کشاورزان به 
مجریان این قوانین، اجرای حکمرانی خوب منابع آب در بخش 

کشاورزی تضمین شود. 

منابع
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