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سـرمقاله
انوش نوری اسفندیاری /مشاور هیئت تحریریه

 سطح عمودی بین الیههای مختلف دولت در سطح فراملی،منطقهای ،ایالتی یا استانی و محلی
 در سطح پایین و بطور افقی میان کنشگران مختلف در پایینترینسطح ملی.
در نظام تسهیم یا تقسیم قدرت/مسئولیت؛ کلیه فعالیتهای
راهربدی و عملیاتی ،امور حاکمیتی و تصدیگری؛ هم به
لحاظ سلسله مراتب اداری و هم از نگاه مرزهای جغرافیایی،
باید مورد توجه قرار بگیرند .در تعریف هر سطحی برای
هرکشوری ،بخشی از تسهیم قدرت/مسئولیت ممکن است
مشابه دیگر کشورها باشد ،اما بخشی نباید ،مشابه باشد،
چون از اموری است که در هر نظام حکمرانی باید برحسب
رشایط و ظرفیتها و تصمیمگیری واقعبینانه -و نه تقلیدی-
تع ّین پیدا کند .تصویر روی جلد این شامره نرشیه هم ،چنین
ایدهای را به منایش میگذارد .ارتباط افقی سطح ملی و محلی
و بهویژه رسنوشت سطح عمودی حکمرانی آب در کشورباید
از یک سو با توجه به ساختار و سلسله مراتب سیاسی-
اداری دولت و از سوی دیگر مقتضیات محدودههای طبیعی
مدیریت آب ،تعیین تکلیف شوند .برای همه سطحها ،اصالح
سیاستورزی و «البیگری» به سمت شنیدن همه صداها،
فراگیرندگی و تقویت تعامل و ارتباط میان نهادها و گروداران
( )Stakeholdersبرای «هامهنگی» و «انسجام» اهمیت
دارد ،زیرا این دو عامل مهم؛ حکمرانی کارآمد را از حکمرانی
غیر کارآمد ،متامیز میکنند.
آب اساساً مقولهای محلی محسوب میشود ،با رشایط طبیعی-
اجتامعی گوناگون و چالشهای متفاوت .حکمرانی محلی
به عنوان پایینترین سطح در سلسله مراتب حکمرانی ،از
جنبههای متعدد کنرتلی ،کنشی ،واکنشی یا تعاملی ،قابل بررسی
و ارزیابی است .این سطح از حکمرانی ،سازمانها و نهادهایی
را در برمیگیرد که قادرند نتایج واقعی در سطح سیاستی و
راهربدی را کنرتل کنند و نسبت به قواعد و مشوقهای وضع
شده در این سطح یا در سطحهای باالتر اداری ،واکنش نشان
دهند .در مورد حکمرانی محلی آب زیرزمینی ،این سطح از
حکمرانی صاحبان چاهها و قناتهای تحت متلک اشخاص
حقیقی ،نهادهای عمومی اداره کنندۀ چاهها و قناتها مثل
شهرداریها و رشکتهای آب و آبفا -و نهادهای محلیادارهکننده و مرصفکننده آب را دربرمیگیرد .حکمرانی محلی
آب سطحی شامل نظام تقسیم و توزیع ،میرابی و آببران
حقیقی یا مستقر در نهادهای مختلف است.
حکمرانی محلی آب با وجود داشنت تجربیات متنوع و سابقه
طوالنی -پنج هزار سال و شاید هم بیشرت -و ایفای نقش
حیاتی در شکلگیری و استمرار متدن برشی و اهمیت آن در
اجرای سیاستها و قوانین آب ،سایهنشینی است که بهندرت

حکمرانی محلی آب
حکمرانی «کارآمد» ،پیشنیاز مدیریت منسجم وبهم پیوسته
آب تلقی میشود .حکمرانی هنگامی به کارآمدی دست پیدا
میکند که بتواند قواعد خود را به خوبی تدوین ،اجرا و با
تحقق تصمیامت ،صاحب اقتدار شود .کارآمدی در حکمرانی
مانند سایر تواناییها ،دریک شب و ناگهان کسب منیشود.
در مقایسه با انبوه اسناد و تصمیامت اجرا نشده در حکمرانی
ناکارآمد که هیچگاه شانس اجرا و تشخیص تصمیامت نادرست
از درست در عمل بوجود منیآید ،بدست آمدن فرصت اجرا و
تحقق تصمیامت در حکمرانی کارآمد ،رشایطی است که «امکان»
ارزیابی مراحل و چگونگی اجرای تصمیامت و بررسی کیفیت
تصمیامت اجرا شده در عمل را بدست میدهد .این فرصت،
شاید مانند گشودن پنجرهای اصلی است برای نظارت وتشخیص
صحت تصمیامت در عمل و یا کاستیهای آن ،که برای باالرفنت
از «مارپیچ تکاملی» کارآمدی ،امکانات و فهم تازهای را فراهم
میکند .در چنین مسیری ،حکمرانی آب« ،نگاه فراخی» است
که با آن میتوان در بررسی سیستمهای اجتامعی-طبیعی آب
در گذشته و حال ،فراتر از نهادها و روابط دولتی را مشاهده
و به رابطههای رسمی و غیررسمی موثر میان دولت و جامعه،
توجه کرد؛ چون عرصه آب هیچگاه منحرص به دولت و روابط
رسمی نبوده و نیست .همچنین میتوان افزون بر جداکردن
موضوعات اسرتاتژیک از عملیاتی ،زمینهها و محیط مسلط به
فعالیتهای مدیریتی را نیز مورد کنکاش قرار داد و باالخره از
اینطریق میتوان الیههای مختلف موجود نظام حکمرانی را
به لحاظ سلسله مراتبی -از یکدیگر تفکیک ،تحلیل و نحوهارتباط میان آنها را به بررسی گذاشت.
موضوعها و چالشهای آب به طریقی است که برای ایجاد
موازنه و تناسب در تصمیمگیریها ،باید همزمان در سطوح
مختلف حکمرانی و در تعامل میان نهادها و کنشگران مختلف
بررسی و تحلیل شوند .سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،
موضوع اصلی حکمرانی چندسطحی را چگونگی تسهیم
ترصیحی و ضمنی اجازه سیاستگذاری ،تصدی ،توسعه و اجرا
در سطوح مختلف اداری و رسزمینی میداند ،این سازمان
سطحهای حکمرانی را اینگونه تفکیک و تعریف کرده است:
 سطح باال و افقی میان وزارتخانههای مختلف یا اداره کلهاییک وزارتخانه در سطح دولت مرکزی
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در تیررس توجه اهل فن قرار میگیرد .اگرچه این کاستی بر
حسب درجاتی ،پدیده جهانی است ،اما به هر اندازه که باشد،
قطعاً درباره آن باید چارهاندیشی شود .هرچند که هر از گاهی
بهدلیل اهمیت سیاستهای اصلی امنیت آبی و پایداری باید به
حکمرانی محلی نیز بطور ضمنی یا ترصیحی پرداخت ،یعنی در
اتخاذ و اجرای سیاستهایی چون «مترکززدایی ،حفظ و توسعه
ظرفیتهای محلی و دانش ضمنی و بومی»« ،حکمرانی منابع
مشرتک و نظام بهرهبرداری از آب» و «مشارکت جامعه محلی،
بخش خصوصی و گروداران در حکمرانی» قطعاً حکمرانی
محلی ،اهمیت حضورش را به گونهای اعالم میکند.
کم توجهی به حکمرانی محلی آب در کشور ما در این حد ،از
روندهای نوظهور دهههای اخیر است و قبل از ابتال به «شبه
مدرنیزاسیون مترکزگرا» ،جایگاه حکمرانی محلی در «دیوان
آب» به گونهای دیگر بود .به عنوان منونه شاید یکی از فرازها
را بتوان با بررسی محتوای حکم رسپرست رودخانه زرینهرود
مندرج در کتاب «رسایل الصاحب عباد» مربوط به دوره وزیر
صاحب نام و مردمدار حکومت آلبویه ،به نیکی دریافت.
اصول و معیارهای ابتدای این فرمان مانند «پیشه ساخنت تقوا
و عدالت ،بین مردم روستاها و دیهها»« ،کوتاهکردن دست
زورمندان از حق آنها» و «بازداشنت طمعهای کاذب از ستم
بر آنان» ،تا «متام مردم در حقوقشان همسان باشند و کسی را
بر کسی برتری نباشد» همچنان کمنظیر است .در این حکم به
بیان موازین نظام میرابی و آببری توجه شده و در انتها دلیل
این دقت و نظارت بر «میرابها ،کارگران ،برزگران ،حامیان و
متولیان» را چنین بیان منوده است« :و بدان که این کار که بر
عهده تو گذاشته شده از اموری است که قوام ملک و عایدات
آن و ارزش امالک و زندگی مردم بدان بسته است».
رهیافت اصلی برای جربان کوتاهی پرداخنت به نقش حکمرانی
محلی آب در اجرای سیاستها و برنامههای ملی و زیر سطح
ملی ،نوعی موردپژوهی ( )Case Studiesاست ،که هرچه
تعدادش بیشرت و هدفمندتر باشد ،بهرتاست .زیرا بهرتین راه
شناخت موانع اجرایی مصوبات و سیاستهای ملی ،حوضههای
آبریز و سطح محلی ،در درجه اول بررسی درک معنایی یا
ارزیابی ترجامن آنها نزد مسئولین و گروداران محلی است.
حال آیا جای خالی انجام این نوع موردپژوهی برای انواع اصول
و خط مشیهای آب کشور ما -که معموالً به طور متمرکز تهیه
و به تصویب میرسد -از دیدگاه نهادها و گروههای مختلف
گروداران محلی احساس منیشود؟ مثالً آیا اصالً در ارتباط با
پروژههای 15گانه تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی –که بعضی
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از آنها سالخورده شدهاند -یا در ارتباط با تصمیامت «کارگروه
سازگاری با کمآبی برنامه ششم» ،به طرز تلقی و بازمنایی
دیدگاه گروداران محلی توجه شده یا میشود؟
در تأیید صحت این رهیافت ،مترینی را که از این نظر نسبت
به «اصول وضع شده حکمرانی آب مصوب  »2015کشورهای
عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDدر سطح
حکمرانی محلی آب در کشور هلند انجام گرفت را به رسعت از
نظر میگذرانیم .در این آزمون ،طراحی پرسشنامههای گروداران
در سطح محلی بر اساس سه موضوع اصلی بوده است:
 چالشهای مدیریت در سطح محلی تأثیر اصول دوازدهگانه بر حکمرانی محلی نحوه کنار آمدن با تناسب یا عدم تناسب اصول دوازدهگانه باحکمرانی در سطح محلی.
بررسی فوق نشان میدهد در کشوری که -در میان  34کشور
عضو بطورکلی به عالیترین شکل در تطابق با اصول 12گانه
عمل میکند -این اصول در سطح محلی بهدلیل تازگی و کامل
نیافنت فرایندها ،به گونهای بهم پیوسته و همسان درک و اجرا
منیشوند .بهویژه آنکه با وجود اولویت آب برای مقامات
محلی آب ،موضوعات و مسایل آبی برای مسئولین شهرها و
مراکز جمعیتی کوچک ،از چنین اولویتی برخوردار نیستند.
این در رشایطی است که در هلند ،آب اکنون کامالً در تداخل
با برنامهریزیهای فضایی ( )Spatial Planningقرار گرفته و
سیاستهای آب بیش از پیش امر اجتامعی تلقی میشود و نه
موضوعی فقط تخصصی و فنی.
منابع
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چکیده

Abstract

 افت، شور شدن منابع آب،تعارضات اجتامعی حول محور آب
 بیانگر وجود نارساییهای اساسی در... سطح آب زیرزمینی و
 ناشی از، بخشی از این پیامدها.سیستم مدیریت آب کشور است
 بخشی دیگر،...  تغییر اقلیم و،عوامل طبیعی همچون خشکسالی
 حکمرانی و مدیریت.متاثر از سیاستهای حکمرانی آب است
از منظر کلی شباهت دارند؛ اما در واقع مدیریت در قالب
 بسرت ساختاری موجود بر اجرای،فعالیتهای اجرایی و حکمرانی
، حکمرانی آب طیفی از نظامهای سیاسی.آن فعالیتها است
 اقتصادی و اداری است که برای توسعه و مدیریت منابع،اجتامعی
آب و عرضه خدمات آبی در سطوح مختلف جامعه وجود دارند و
 دلیل دیگر.سازوکاری مستقیم برای بهزیستی مردم بهشامر میرود
اهمیت حکمرانی ارتباط با بعضی از شاخصهای کالن جامعه
 شاخصهای حکمرانی خوب باتوجهبه رشایط هر جامعه.است
 باید هر نوع، در فرآیند ارزیابی حکمرانی خوب.متفاوت است
. مبتنی بر معیارها و شاخصهای معین باشد،قضاوت و ارزیابی
بومیسازی شاخصها در هر جامعهای رسیدن به پایداری در حوزۀ
 در این مقاله با هدف آگاهی.مورد نظر را ترسیع خواهد منود
،از دانش جهانی به منظور اجرای حکمرانی خوب آب کشور
مراحل مختلف تغییرات مدیریت آب دنیا بررسی و به اثرات آن
 سپس.بر سیاستگذاری و مدیریت داخلی آب کشور اشاره شد
مطالعه تطبیقی از مدیریت و دانش بومی منابع آبی با شاخصها
 در نهایت با تبیین زمینهها.و اصول حکمرانی خوب انجام گرفت
 مشخص شد حکمرانی خوب،و ساختار اصول حکمرانی در کشور
 حق اظهار نظر و عدالت اجتامعی که درجه،از طریق پاسخگویی
. میرس خواهد شد،اهمیت باالیی دارند
. داده، ارزیابی، حکمرانی، شاخص:واژ ههای كلیدی

Social conflicts around the water axis, salinization of water resources, declining groundwater levels, etc. indicate the existence of major
shortcomings in the country's water management system. Some
of these consequences are due to natural factors such as drought,
climate change, etc. Another part is affected by water governance
policies. Governance and management are similar in general, but in
fact management in the form of executive and governance activities
is the existing structural framework for the implementation of those
activities. Water governance is a range of political, social, economic, and administrative systems that exist for the development and
management of water resources and the provision of water services
at various levels of society and is a direct mechanism for people's
livelihood. Another reason for the importance of governance is the
relationship with some macro indicators of society. The indicators
of good governance vary according to the circumstances of each
society. In the process of evaluating good governance, any kind of
judgment and evaluation should be based on certain criteria and indicators. Localization of indicators in any society will accelerate the
achievement of stability in the desired area. In this article, with the
aim of being aware of the global knowledge in order to implement
good water governance in the country, the various stages of changes in world water management were examined and its effects on
domestic water policy and management were pointed out. Then, a
comparative study of local water resources management and indigenous knowledge with indicators and principles of good governance
was conducted. Finally, by explaining the context and structure of
the principles of governance in the country, it became clear that
good governance will be possible through accountability, the right
to comment, and social justice, which are of great importance.
Keywords: Index, Governance, Evaluation, Data.
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مقدمه

اگر چه در برخی از ادبیات مدیریتی واژه «Governance
 »Goodبه معنی دولت خوب تعبیر و تفسیر شده است ،اما این
برداشت صحیح منیباشد .حکمرانی خوب مساوی دولت خوب
نیست ،زیرا همۀ نهادهای حکومتی در کشورها در دولت و قوه
مجریه متمرکز نشده است .بلکه سایر نهادهایی وجود دارند که
خارج از قوه مجریه و دولت در جامعه ایفای نقش میکنند.
اگرچه وجود دولت خوب رشط الزم حکمرانی خوب است ،اما
رشط کافی منیباشد .حکمرانی خوب نتیجه تعامل و کارکرد همه
قوای یک کشور است (رضایی و همکاران .)1390،مهمرتین اصل
در دنیای امروز تعیین حکمرانی خوب در کشورهای در حال
توسعه و توسعه نیافته است .زیرا حکمرانی خوب در اولین گام،
بهبود توزیع درآمد و ایجاد فرصتهای برابر را به همراه دارد .در
واقع حکمرانی خوب؛ با ارائه شواهد تجربی و استداللهای نظری
نشان میدهد ،بازار و متام قوای یک کشور ،هر دو میتوانند
ویرانگر باشند و کارکرد مطلوب آنها مرشوط به رشایط خاصی
است که باید آنها را شناخت و در جهت تحقق آنها تالش کرد.
از دهه  1990میالدی تاکنون ،نهادهای بیناملللی خصوصاً
بانک جهانی ،جدیدترین شیوه حکومتداری از منظر نهادهای
بیناملللی ،یعنی"حکمرانی خوب" را ترویج و تبلیغ میمنایند.
بانک جهانی هر سال با استناد به معیارها و شاخصهای موجود،
کشورها را رد هبندی میمناید .هدف از این ردهبندی تشویق
کشورها به حرکت در مسیر حکمرانی خوب و پیاده منودن این
سیستم در کشور است (هراتی و همکاران.)1396 ،
 Kaufmannو همکاران ( )2009یافتههای مؤسسههای مختلف
بیناملللی (همچون واحد اطالعات اقتصادی ،گروه بیناملللی
مخاطرات محلی ،بنیاد هریتیج و خانه آزادی) پیرامون وضعیت
اقتصادی و اجتامعی را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص
حکمرانی را معرفی کردند Pahl-Wostl .و )2014( Knieper
در نتیجه بررسی شاخصهای حکمرانی بیان کردند ،مشارکت
شبکهها ضمن مترکززدایی از قدرت و اختیارات ،ظرفیت بهبود
شفافیت و پاسخگویی را فراهم میآورد Loe .و همکاران
( )2015با استفاده از روش دلفی ،فرایند چند بعدی گروهی در
نظام تصمیمگیری حکمرانی آب را بررسی و بیان کردند ضمن
کاهش مداخله جویانه غیررضوری دولت در حکمرانی آب،
آگاهی و تعامل بیشرت بهرهبرداران در راستای تحقق حکمرانی
آب براساس شاخصهای مورد قبول آنها ،تعریف خواهد شد.
در رابطه با عوامل تأثیرگذار اصلی و خصوصیات حکمرانی برتر
یا خوب ،توافق خربگان در سطح جهانی در هر کشور ،چندان
دور از دسرتس نیست؛ اما بسیاری از صاحبنظران معتقدند که
انتخاب الگو و چگونگی اصالح حکمرانی در هر حوزهای و برای
هرجامعهای تجویزی نیست و باید باتوجهبه رشایط تاریخی و
خصوصیات آن جامعه انجام پذیرد .در حال حارض تأکید بر این

امروزه چالشهای آب در جهان ،ابعاد پیچیده و درهم تنیدهای
ایجاد کرده است .سازمان ملل متحد در برنامه جهانی آب در
سال  ،2003اعالم کرد« :در مقیاس جهانی تا محلی ،بحران آب،
در دسرتس بودن فیزیکی آب نیست ،بلکه ریشه در مدیریت
ضعیف منابع آبی دارد» ( .)2003 ،WWAPدر کشور ایران،
بیشرت مشکالت موجود در بخش آب حاصل توسعۀ ناپایا
میباشد .یکی از دالیل آن کمتوجهی به دادهها (یا فقدان
واقعگرایی) میباشد .بدیهی است هامن تفکری که زمینهساز
بروز مشکالت بوده است ،منیتواند این مشکالت را حل و فصل
مناید؛ لذا کشور نیازمند نگاهی نو و متفاوت است .حکمرانی
آب بهعنوان یک موضوع مهم در عرصه بینامللل ظهور کرده و
مورد تأیید قرار گرفته است که عامل مهمی برای پیرشفت کافی
و پایدار در جهت دستیابی به هدف توسعه پایا است .الزم به
ذکر است ،منابع آب جهان توسط تغییر اقلیم که به تنهایی
چالشها را تشدید کرده است ،بهطور فزایندهای تحتفشار
هستند .بنابراین نیاز است برنامهریزی راهربدی برای مدیریت
این منابع صورت گیرد.
سیستمهای اجتامعی و سازوکارهایی که بر چرخه آب تأثیر دارند،
فراتر از مدیریت آب هستند و نیاز است موضوع بحران آب در
چارچوب نهادها و سیستمهای اجتامعی بررسی شوند که به این
سیستمها حکمرانی آب گفته میشود ( .)2009 ،UN-Waterاز
آنجاییکه حکمرانی آب طیف وسیعی از سیستمهای سیاسی،
اجتامعی ،اقتصادی و اداری را دارد ،در هر منطقه موجب
توسعه و مدیریت منابع آب و خاک و ارائه خدمات مرتبط با
آن ،در سطوح مختلف جامعه میشود (جیحونی نایینی.)1398 ،
 Rousseauو همکاران ( )2020بیان کردند ،هرچند هنوز تفکر
محافظهکاری و مترکز در حکمرانی وجود دارد ،اما به احتامل زیاد
الگوهای حکمرانی براساس مترکززدایی شکل خواهند گرفت.
در مورد معنای اصطالح "حکمرانی آب" و نحوه کار با آن
وضوح کافی وجود ندارد ،اما در فرهنگ لغت آمریکایی واژه
حکمرانی بهعنوان "فعالیت ،شیوه عمل یا قدرت حکمراندن،
دولت" معنا شده است .در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد،
حکمرانی " فعالیت یا روش حکمراندن ،اعامل کنرتل یا قدرت
بر فعالیتهای زیردستان؛ نظامی از قوانین و مقررات" تعریف
شده است .الزم به ذکر است در دایرةاملعارف بیناملللی علوم
اجتامعی نه تنها تعریف واژه "حکمرانی" وجود ندارد ،بلکه
در منایه آن نیز چنین واژهای درج نشده است .بانک جهانی
«حکمرانی را بهعنوان روشی که براساس آن قدرت بر مدیریت
اقتصادی یک کشور و منابع اجتامعی آن برای رسیدن به توسعه
اعامل میشود» تعریف میکند (.)1992 ،Lateef
نرشیه آب و توسعه پایدار
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است که دولت و بازار به تنهایی منیتوانند افراد را قادر ،مایل و یا
وادار به بهرهبرداری درازمدت و پایدار از منابع طبیعی (ازجمله
منابع آب) منایند .تالش برای رسیدن به یک نگاه جامع و متعادل،
ایجاد رابطه هامهنگ و تکمیلی بین دولت و بازار هنگامی
میتواند بهرهبرداری پایدار از منابع آب را فراهم کند که همکاری
مؤثر میان گروداران (گروههای ذینفع و ذیمدخل) را نیز با خود
داشته باشد .الزم به ذکر است در ابتدای مسیر ناهموار منتهی
به چشمانداز فوق ،به علت تعدد اصول و ویژگیهای مختلف
حکمرانی خوب یا شایسته ،به ناگزیر باید از میان آنها ،برخی را
که میتوانند بیشرت مورد تأکید باشند ،انتخاب کرد تا با تکیه بر
آنها ،الگوی مطلوب بومی شکل بگیرد .بنابراین سؤال این است
که با توجه به رشایط حکمرانی هر کشور ،بر چه اصولی بیشرت
میتوان یا باید تکیه کرد؟ در چنین رویکردی ابتدا نیاز است
اهمیت و نقش دادهها و پایش و ارزیابی آنها بحث شود و
سپس نحوه مدیریت اطالعات و حکمرانی بر آنها ارزیابی شود.
همچنین باتوجهبه وضعیت بحرانی آب کشور نیز ،نیاز است در
ساختار حکمرانی و مدیریت آب کشور تجدیدنظری جدی صورت
گیرد که این امر با شناخت معیارها و شاخصهای حکمرانی و با
تکیه بر دانش بومی میرس خواهد شد.

بر مفاهیم و اصول اندازهگیری و سنجش مدیریت ،برای
استفاده اصولی از دادهها تأکید شود .زیرا توجه به این مفاهیم
یکی از الزامات برای مدیریت یکپارچه منابع آب ،بهمنظور
تعادل و تخصیص بهینه منابع و بهبود وضعیت اقتصادی و
اجتامعی در حوزۀ آب است .بهعبارتدیگر تنظیم اهداف و
اقدامات توسعه پایا برای رسیدن به مدیریت یکپارچه منابع
آب ،بدون شناخت مفاهیم برنامه ،اندازهگیری و سنجش داده،
شاخص (متغیر یا مؤلفه برای استخراج یک معیار (پایسته و
همکاران ))1399 ،و در نهایت ارزیابی دادههای اندازهگیری
که فرایندی برای مدیریت بهرت منابع آب است ،امکانپذیر
نخواهد بود (قوچانیان و فشائی .)1399 ،در کشور هند با
استفاده از پرسشنامههای عمیق ساختار یافته ،دادهها برای
تولید اطالعات ارائه میشود و این یک گام مهم در جهت ایجاد
فرهنگ تصمیمگیری مبتنی بر داده برای آب در این کشور
میباشد ( .)2019 ،Kumarالزم به ذکر است ،استفاده درست
از دادهها تنها یک مسئله فنی نیست .یعنی عالوهبر ابزار و
فرآیند مهندسی که برای تحلیل دادهها استفاده میشود ،نحوه
استفاده از دادهها اهمیت باالیی دارد .بنابراین حصول اطمینان
از اتخاذ تصمیامت درست و مناسب برای مدیریت دادهها و
استفاده از آنها در جهت راهربدها/حاکمیت ،وابسته به اجرای
یک برنامه مؤثر «حکمرانی دادهها» است.

هدایت برنامهها و دستیابی به تعادل و پایایی ،نیازمند نظام
پایش و ارزیابی است؛ تا پیرشفت و مثمر بودن اقدامات آنها را
سنجش مناید .پایش و ارزیابی ،بخش رضوری از فرآیند پیادهسازی
سیاستها و برنامهها و اجرای پروژهها محسوب میشود .پایش،
سنجش درجه انطباق فعالیتها با استانداردها در حین اجرا است
و ارزیابی عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله
میباشد (افروشه و مهرانی .)1395 ،اهمیت پایش و ارزیابی و
نقش اصولی سنجش و داده در مدیریت آب باید بیش از پیش
مورد تأکید و مراقبت قرار گیرد ،زیرا برای مدیریت یکپارچه
آب ،نظام پایش و ارزیابی ،نقش حیاتی دارد .اخذ تصمیامت
صحیح و رسیع ،در سطوح مختلف مدیریت یکپارچه ،نیازمند
دادههای موثق و کافی است که باید براساس نیازهای هر سطح
از مدیریت ،سنجش و گردآوری شود .در هر حال مدیریت آب
باید تالش مناید با افزایش کارآمدی نظام ارزیابی ،شناخت جامع و
روزآمد کسب منوده و تصمیمگیری خویش را ارتقا دهد .تناسب
داده برای مدیریت براساس اطالعات مورد نیاز مشخص میشود.
اطالعات مورد نیاز آن است که نشاندهندۀ اندازه دستیابی
سیستم مطلوب و یا بهطور متقابل نشاندهندۀ اندازه پرهیز از
سیستم نامطلوب باشد.
امروزه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ،نیاز است

تعاریف و دیدگاههای نظری در حکمرانی

اهمیت دادهها در مدیریت و حکمرانی آب

شاخصهای مدیریت منابع آب با مترکز بر حکمرانی

طبق تعاریف بیناملللی ،حکمرانی« ،سازگاری قوانین،
مسئولیتپذیری سازمانها ،کلنگری و بههم پیوستگی در تهیه
برنامهها ،مشارکت مردم ،شفافیت اطالعات ،مالحظات اخالقی و
تساوی افراد در برابر ارائه خدمات میباشد» (.)2003 ،WWAP
حکمرانی مجموعهای از سنتها و نهادها است که حاکامن در
چارچوب آن عمل میکنند و در مؤلفههایی مانند سیاستگذاری
شفاف ،نظام اداری حرفهای ،پاسخگویی حکومت در قبال اقدامات
و جامعه مدنی قدرمتند یافت میشود ( .)2012 ،Kardosحکمرانی
آب از دیدگاه سازمانهای بیناملللی نظیر سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی و مشارکت جهانی آب؛ به نقش سیستمهای سیاسی،
اجتامعی ،اقتصادی ،محیطزیستی ،نهادهای رسمی و غیررسمی که
در توسعه ،بهرهبرداری و حفاظت از آب یک ملت نقش دارند،
اطالق میشود ( .)2011 ،Akhmouchپژوهشها و نهادهای
مختلف ،حکمرانی را اینگونه تعریف کردند« :به طیفی از نظامهای
سیاسی ،اجتامعی ،اقتصادی و اداری اطالق میشود که برای توسعه
و مدیریت منابع آب و عرضه خدمات آبی در سطوح مختلف
جامعه وجود دارند» (2000 ،Serageldin؛  Rogersو 2003 ،Hall؛
.)2010 ،Hooper
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قوچانیان ،م .و فشائی ،م.

پیشینه مطالعات حکمرانی آب

آب بهعنوان یک سیستم درهمتنیده انسانی-طبیعی ،عالوهبر
ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی ،دارای ابعاد اجتامعی ،سیاسی و
امنیتی نیز هست (صادق یزاده و همکاران.)1398 ،
سیستمهای منابع آب از زیرسیستمهای متعددی شامل
سیستمهای اجتامعی -سیاسی -اکولوژی -اقتصادی -نهادی-
فرهنگی و محیطزیستی تشکیل شدهاند که این زیرسیستمها
تعامالت و بازخوردهای درهمتنیده ،پویا و غیرخطی دارند .با
منایان شدن ابعاد انسانی و پیچیدگی سازوکارهای موجود در
منابع طبیعی در رویکردهای مدیریت منابع طبیعی ،تغییر نگرش
بزرگی رخ داد .همزمان با این مباحث تغییرات موجود در منابع
طبیعی (مانند خشکسالی ،سیالب ،تغییر اقلیم و  )...باعث شد که
مدیریت (به دلیل افزایش آسیبپذیری) غیرقابل پیشبینی شود
(.)2016 ،Mianabadi
در طول چند دهه گذشته تغییری چشمگیر در رویکرد مدیریت
منابع آب رخ داده است .تغییر رویکرد مدیریت از باال به
پایین و دستور کنرتل به سمت رویکرد غیرمترکز ،مشارکتی و
منعطفتر هدف اصلی در فرآیند مدیریت منابع آب ،حفظ
و ارتقا وضعیت منابع برای استفاده نسلهای آینده است
( .)2007 ،Pahl-Wostlبرای مدیریت بهرت منابع آب ،نیاز است
مؤلفههای اثربخش بر آن تعیین شود.

هامنطور که پیشتر اشاره شد ،مسئله حکمرانی از حدود سال
 1980تا  1990توجه زیادی را به خود جلب کرده است؛ اما این
واژه در بخش منابع آب ،مفهوم نسبتاً جدیدی دارد (Biswas
و  .)2005 ،Tortajadaناکامی سیاستهای گذشته مدیریت آب
تحت فشارهای توسعه ،موجب شده تا حرکتی اصالحی برای
بازنگری و آسیبشناسی رفتار گذشته و یافنت راههایی برای
افزایش کارایی مدیریت آب در جهان آغاز شود .زیرا باور بر
آن است که بحران موجود آب ،نتیجه حکمرانی نامناسب است
(دحیاموی و همکاران1397 ،الف) .میرنظامی و باقری ()1396
بیان کردند ،حکمرانی آب رفتاری کنرتلکننده است که با استفاده
از اقدامات مدیریتی و وضع مقررات آب و در طیف وسیعی از
سیستمهای سیاسی ،اجتامعی ،محیطزیستی ،اقتصادی و اداری
منجر به تنظیم تخصیص و بهبود رشایط بهرهبرداری خواهد شد.
دو واژه حکمرانی و مدیریت از منظر کلی شباهت دارند ،اما
درواقع تعریف این دو واژه بهاین صورت است که مدیریت،
در قالب فعالیت اجرایی و حکمرانی ،بسرت ساختاری موجود بر
اجرای آن فعالیتها ،تعریف میشود.
در یک تعریف کلی جهت دستیابی به مدیریت پایدار آب که
از لحاظ اقتصادی کارآمد ،از لحاظ سیاسی و اجتامعی عادالنه
و از لحاظ محیطزیستی پایدار باشد ،نیاز به حکمرانی منابع
آب احساس میشود .بنابراین نیاز است رویکرد سازهای حاکم
بر مدیریت منابع آب با مدیریت یکپارچه منابع آب جایگزین
و اصالح شود ( Rogersو .)2003 ،Hall

مؤلفههای اثربخش در مدیریت آب
دو مؤلفه مؤثر در مدیریت آب ،مدیریت بههم پیوسته آب و
حکمرانی خوب میباشد.
مدیریت بههم پیوسته آب؛ طبق تعریف نهاد بیناملللی
مشارکت مدارانه آب ،فرآیندی است که «هامهنگی بین
توسعه و مدیریت آب ،زمین و سایر منابع را جهت به حداکرث
رساندن نتایج اقتصادی و رفاه اجتامعی ،بدون به خطر انداخنت
پایداری اکوسیستمهای حیاتی ،تحقق میبخشد» (حسینی و
رضویعرب .)1392 ،از خصوصیات این مولفه؛ داشنت رهربی
اخالقمدار ،تالش برای مترکززدایی ،فراهم آوردن دسرتسی برای
تصمیمسازان ،ایجاد ساز و کارهایی برای گفتگو و حل و فصل
مناقشات از جمله خصوصیات میباشد (عمرانیان.)1394 ،
حکمرانی خوب نظریهای است که فقط رویکرد اقتصادی ندارد و
در آن بر ارائه خدمات عمومی کارآمد ،نظام قضایی قابل اعتامد و
نظام اداری پاسخگو نیز تاکید میشود (پالوج .)1393 ،این مؤلفه
برای خصوصیسازی ،مقرراتزدایی و سایر اصالحاتی که عمدتاً
رویکرد اقتصادی دارد ،منجر به ارائه خدمات عمومی کارآمد،
نظام قضایی قابل اعتامد و نظام اداری پاسخگو میباشد .پایبندی
به حکمرانی خوب منجر به بهبود بخشهای اقتصادی و ابعاد
اجتامعی ،سیاسی و امنیتی خواهد شد (عمرانیان.)1394 ،

طبقهبندی سیستمهای منابع آب
حکمرانی نباید تنها منجر به بهبود مدیریت در یک بخش شود.
بنابراین در حکمرانی منابع آب باید نوع سیستم مدنظر قرار گیرد
و ابعاد آن بررسی شود .به طور کلی ،سیستمهای منابع طبیعی
میتوانند به سه دسته ساده ،پیچیده و درهم تنیده طبقهبندی
شوند :سیستمهای ساده؛ به راحتی قابل شناسایی ،پیشبینی و
مدیریتاند .سیستمهای پیچیده؛ متشکل از تعدادی سیستم
ساده است ،اما قابل سادهسازی به آنها نیستند .همچنین این
سیستمها قابل شناسایی ،پیشبینی و کنرتل هستند .سیستم
درهمتنیده؛ غیرقابل شناسایی ،پیشبینی و کنرتلاند و متغیرهای
آن فعل و انفعاالت غیرخطی و پویا هستند و بازخوردهای زیادی
را درگیر میکنند ( .)2016 ،Mianabadiبا توجه به این که
سیستم آب غیرقابل پیشبینی و کنرتل است ،یک سیستم در هم
تنیده انسانی-طبیعی است .زیرا انسان و طبیعت با یکدیگر در
تعاملاند و بازخوردهای درهم تنیدهای دارند .سیستمهای منابع
نرشیه آب و توسعه پایدار
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کارآیی و اثربخشی حکمرانی خوب

رجوع و پرسنل مدیریت خود ،برخوردار و مشخص شود که
دولت تصمیامتی ،آگاهانه و مسئوالنه اتخاذ میکند که منجر به
اقدامات مناسب و کارآمد میشود .استفاده از تشکیالت عملیاتی
حکمرانی بهرت ،سازگاری و عملکرد دولت یا سازمان را تضمین
منیکند؛ اما این عامل حیاتی است و شانس و احتامل موفقیت در
هر دو زمینه را افزایش میدهد .بر عکس دولتی که توجه کمی
به مسائل حکمرانی مبذول میدارد ،نهایتاً با شکستهایی جدی
از لحاظ برآوردن حداقل الزامات قانونی و یا انتظارات عملکرد
و یا هر دو ،مواجه خواهد شد .روابطی که بین عنارص مختلف
حکمرانی خوب برقرار میشوند ،بسیار مهم هستند .رهربی،
اصول اخالقی و یک فرهنگ عملکردی ،چارچوب را بهعنوان یک
کل حامیت کرده و آن را حفظ میکند بدون آنها زیر بنایی
وجود نخواهد داشت که ساختامن بر آن اساس ،استوار شود.
رابطه با ذینفعان ،مدیریت ریسک ،پاسخگویی بیرونی و درونی،
برنامهریزی و نظارت بر عملکرد اطالعات ،پشتیبانی از تصمیم
و بررسی و ارزیابی تشکیالت حکمرانی از محورهای اساسی در
بحث حکمرانی خوب در بخش دولتی میباشند .قلمرو بررسی
حکمرانی در بخش دولتی میتواند گسرتده باشد و متام بخشهای
دولت یا سازمان را در بر گیرد و یا اینکه محدود به سطح خاص
شود .سازماندهی منظم و منضبط امور با استفاده ازجنبههای برتر
تفکر سیاسی ،اجرا و نگرش واقعگرایانه در اداره امور و جریانات،
حفظ وضعیت اخالقی و عدالت در توزیع مزایای ناشی از نگرش
واقعگرایانه بهمنظور رضایت همگان ،نتیجه اجرای صحیح الگوی
حکمرانی خوب میباشد (رشیفی.)1394 ،

از دیدگاه نظریه حکمرانی ،هدف حکمرانی خوب ،به حداکرث
رساندن بهزیستی عمومی و توسعه پایای انسانی ،رضایت مادی و
معنوی با رفع نیازهای اساسی و حامیت از حقوق اساسی از قبیل
آزادی و گسرتش دایره انتخابها است .درحالیکه حکمرانی بد یا
ضعیف ،موجب رشد کندتر و خدمات عمومی ناکارآمد میشود.
در ادبیات نظریه حکمرانی از این مقوله تحت عنوان «کارآیی
و اثربخشی» یاد میشود (میدری و خیرخواهان .)1383 ،آنچه
در حکمرانی خوب بیشرت مد نظر قرار گرفته است ،دستیابی به
جامعهای سامل است؛ در این رویکرد کارایی و اثربخشی مهم است
اما محور نیست؛ بلکه دستیابی به حکومتی که زمینهساز توسعه
دموکراسی و برابری باشد محور اصلی حکمرانی خوب است.
در حال حارض در کشور روند کنونی مدیریت منابع و مصارف
آب منجر به بهرهبرداری بیش از حد از منابعآب ،بهویژه منابع
آب زیرزمینی در اغلب حوضههای آبی شده است .در عمل،
طی نیم قرن اخیر بهرهبرداری بیش از حد از منابعآب منجر
به وخیمترشدن وضعیت منابعآب و بروز بحران شده است.
غفلت از مواردی چون توجه به رشایط اقلیمی ،مدیریت تقاضا،
جامعنگری در برنامهریزی و یکپارچگی در تخصیص و نیز عدم
مشارکت مردم در مدیریت ،از عوامل اصلی بروز بحران شناخته
شده است .عالوهبراین ،عدم وجود برنامهها ی راهربدی و عدم
توجه به بهرهوری و معیارهای پایداری ،منجر به کاهش کارایی
آب در اقتصاد ملی شده است .به نظر میرسد فقدان اراده
سیاسی و عزم جدی در نهادهای قانونگذاری ،اجرایی و بخش
خصوصی و نحوه تعامل آنها تأثیر تعیینکنندهای در ناکامی
مدیریت آب داشته است (عمرانیان.)1397 ،
باتوجه به مسائل و چالشهای ارائه شده یکرسی راهکارها و
ویژگیهایی برای بهبود حکمرانی با مترکز بر نقش دولت وجود
دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .این ویژگیها
را میتوان به حوزه مدیریت آب توسط دولت بهعنوان یکی از
مهمترین ارکان حاکمیت ترسی داد.

معیارها و شاخصهای اندازهگیری حکمرانی خوب آب
در فرآیند ارزیابی حکمرانی خوب ،باید هر نوع قضاوت
و ارزشیابی ،مبتنی بر معیارها و شاخصهای معین باشد.
حکمرانی خوب در زمینه منابع طبیعی و به دنبال آن در
حوزه آب نیز از این قاعده عمومی مستثنی نیست .شاخصها
کمک میکنند تا معیارها اندازهگیری شده ،تغییرات برجسته
شوند و ارزیابیها حامیت شوند .این شاخصها رویکردی
را مطرح میکنند که چگونه اقدامات انسانی بر مؤلفههای
مختلف حکمرانی و نهایتاً پایایی (اقتصادی ،محیطزیستی،
اجتامعی) اثر میگذارد (خزائی و همکاران .)1385 ،در یک
تقسیمبندی کلی اصول ششگانه قالب معرفی شده از سوی
نهادهای مرجع ،حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و
عدم خشونت ،اثربخشی دولت ،کیفیت مقررات تنظیمی و
حاکمیت قانون میباشد (2021 ،World bank institiute؛
2010 ،Kaufmann؛ محمودی و همکاران1392 ،؛ رزمی و
صدیقی1391 ،؛ .)2012 ،UNDESA, UNDP, UNESCO

ویژگیهای دولت با الگوی حکمرانی خوب
هر سازمان یا کشوری میتواند براساس مشاوره کارآمد با ذینفعان
درونی و بیرونی ،در اختیار داشنت اطالعات مناسب و پشتیبانی
از تصمیم ،تشکیالتی به وجود آورد که او را قادر به برنامهریزی
و ارائه ستاندهها و نتایج مورد نیاز و پاسخگویی درونی و بیرونی
سازد .این عوامل ،عواملی پویا هستند که میتوانند تحت تأثیر
رفتار و ارزشهای انسانی قرار گیرند .اجرا ،حفظ و تقویت این
عوامل باعث میشود که دولت از اعتامد ذینفعان ،ارباب
شاخصهای مدیریت منابع آب با مترکز بر حکمرانی
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آنها در جدول ( )1ارائه شده است (اندیشکده تدبیر آب
ایران1394 ،؛ دحیاموی1397 ،الف؛ رضایی و همکاران1390 ،؛
صادقیزاده و همکاران.)1398 ،

اندازهگیری شاخصهای حکمرانی خوب از طریق نظرسنجی
از مردم ،شهروندان ،بنگاهها ،مرصفکنندگان و تولیدکنندگان،
مدیران و مأموران دولتی و  ...انجام میگیرد که عمدهترین

جدول  -1معیارهای اندازهگیری شاخصهای حکمرانی خوب
ردیف

عنوان مالكها و
معیارهای اندازهگیری
اثربخشی دولت  -عملکرد محصول
4
 عملکرد زمین قابلیت اعتامد سیستم رضایتمندی از مدیریت توزیع آب بهرهوری فیزیکی آب بهرهوری اقتصادی آب سیاستگذاری به نفع کسب و کار کارایی نهادهای دولتی کیفیت کارکنان دولت توانایی دولت در اجرای برنامههایخود
 استقالل استخدام و خدمات کشوریاز فشارهای سیاسی
 کیفیت خدمات عمومی فرهنگسازی رشکتهایمادرتخصصی آب و رشکتهای
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و
زهکشی
 حفظ منابع طبیعی تشکیل شوراهای منطقهای مدیریتحوضه آبریز بحرانی
 کاهش آلودگی آب و فضای سبز ارائه خدمات شهری مانند آب ،برقو تلفن
 تخصیص واضح نقش و مسئولیترسآبیارها و آبیارها
کیفیت مقررات  -مداخله دولت در اقتصاد
5
 کنرتل قیمتها و دستمزدهاتنظیمی
 موانع تعرفهای و غیرتعرفهای مداخله دولت در نظامهای مالی مقررات دست و پاگیر صادرات وواردات
 محدودیت دولتی برای تأسیسبنگاههای جدید
 -دریافت قیمت واقعی آب

ردیف

عنوان مالكها و
معیارهای اندازهگیری
حق اظهارنظر و  -تعریف نوع و سطح خدمات
1
پاسخگویی نسبت به کیفیت آب
پاسخگویی
تأمین شده
 نحوه تحویل و در دسرتس بودن آببا فشار و کمیت مربوط
 پاسخگویی آبیار هر نهر در برابرمسائل پیشآمده
 تغییر منظم حکومتها نظام حقوقی شفاف و عادالنه توزیع برابر فرصتها میزان اطالعات صاحبان کسب و کار تغییر در قوانین و رویهها 2ثبات سیاسی و عدم  -راندمان آبیاری
خشونت (پایداری)  -کفایت آبیاری
 بازدهی سیستم دور آبیاری آشوبهای شهری کودتا تنشهای قومی قطبی شدن طیفهای سیاسی نزاعهای اجتامعی و اعتصابها نزاع آببران جهت تقسیم آبحاکمیت قانون  -فساد در نظام بانکی و گسرتدگی
3
بازار سیاه
 اعتامد مردم به مسئوالن در حفظداراییها
 توانایی اقامه دعوا برعلیه حکومت اعتامد به نظام قضایی استقالل نظام قضایی از سایر قوا رسقت از کسب و کار کارایی نیروهای ایمنی برای ایجادامنیت
 رفع کاستیهای قانوننویسی درحوزه آب
 اصالح قانون توزیع عادالنه آب پاالیش و غربالگری کلیه قوانینموجود آب و برق
 تدوین قانون جامع آب عدم صدور پروانه بهرهبرداری ازچاهها

نرشیه آب و توسعه پایدار
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محمودی و همکاران ( )1392براساس نتیجه رتبهبندی سلسله
مراتبی فازی مطابق نظر خربگان بیان کردند که معیارهای
پاسخگویی و حق اظهار نظر و عدالت اجتامعی دارای بیشرتین
وزن در بین معیارهای ارائه شده در جدول ( )1میباشد .مطابق
نظر خربگان ایرانی ،اعطای قدرت به شهروندان جامعه و اجازه
انتقاد از عملکرد مسئولین نظام و پاسخگویی مجریان حکومت
و برقراری مساوات و عدالت در سطح جامعه ،مهمرتین عوامل
اعامل حکمرانی خوب در ایران است .قامئی و همکاران ()1396
با ارائه مدل مفهومی حکمرانی 9 ،معیار و  52شاخص را بررسی
کردند و از میان معیارهای ارائه شده در جدول ( ،)1معیار
مشارکت بیشرتین امتیاز را کسب کرد .دحیاموی و همکاران
( 1397ب) شاخصهای معرف اصول حکمرانی آب کشاورزی
در شبکههای آبیاری و زهکشی خوزستان را با استفاده از روش
دلفی استخراج و وزندهی منودند و بیان کردند در مدیریت
منابع آب شبکههای آبیاری و زهکشی خوزستان اصول شفافیت
و مشارکت (از میان معیارهای جدول  )1بیشرت مورد توجه
متخصصین علوم آب و خاک این استان قرار گرفته است.
احمدی پور و احمدی ( )1399در تحلیل عوامل موثر بر
ناکامی حکمرانی آب در ایران ،از دالیل شکست حکمرانی آب
در ایران را ،عدم شفافیت قانونی نام برد .بدیسار و همکاران
( )1399با ارزیابی شاخصهای حکمرانی خوب بیان کردند برای
دستیابی به حکمرانی پایدار تنها دولت مسئول نیست ،بلکه
باید همه اقشار مردم ،ذینفعان ،سازمانهای مردم نهاد و حتی
سازمانهای صنفی مدافع حقوق مردم ،وارد فرایند تصمیمگیری
شوند که بیانگر معیار مشارکت حکمرانی میباشد.
نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد بخش آب از ویژگیهای
ذاتی برخوردار است که آن را بسیار حساس و وابسته به
حکمرانی میمناید .بنابراین به دلیل پیچیدگی و درهمتنیدگی
زیرمجموعههای تشکیلدهنده سیستم منابع آب ،توجه به
موضوع حکمرانی رضوری و حیاتی میباشد .حکمرانی آب
با چالشهایی چون تغییرات اقتصادی ،سیاسی و اجتامعی،
مشارکت ذینفعان و مدیریت یکپارچه منابع آب مواجه است
که میتوان با تأکید بر معیارها و شاخصهای ارائه شده در
جدول ( )1آنها را رمزگشایی کرد .در این جدول بهازای هر
معیار حکمرانی ،برای کلیه فعالیتها ،اقدامات و برنامههایی
که بهنحوی تحقق آن معیار باشد ،شاخصهای پژوهشهای
مشابه گردآوری شد .اما باتوجهبه اینکه برای رسیدن به نتایج
مورد نظر در هر جامعهای بومیسازی شاخصها الزم است،
باید شاخصهای مرتبط با حوزه آب که زیرمجموعه هر معیار
میباشد ،در هر جامعه انتخاب شود.
در یک نگاه کالنتر از آنجاییکه کشور در بحران شدید منابع
آبی به رس میبرد و باتوجه به شاخصهای ارائه شده برای

ردیف

عنوان مالكها و
معیارهای اندازهگیری
مبارزه با فساد  -فساد در میان مقامات رسمی
6
 فساد در میان مدیران ارشد ذهنیت نسبت به فساد فساد در خدمات عمومی فراوانی فساد در مقامات عمومی پرداخت رشوه و ... واگذاری پروژههای آبیاری برخورد با متخلفین برداشت آب ازچاههای غیرمجاز
وظایف بنگاه مستقل آبیاریمشارکت
7
مساعدت در امور فنی به اشخاصیا مالکینی که بخواهند عملیات
آبیاری و زهکشی یا سدسازی با
هزینه خود انجام دهند.
تشکیل رشکتهایی بهمنظورانجام عملیات آبیاری و زهکشی با
رسمایهگذاری مالکین
تشکیل هیئتهایی از مالکین وحقابهبران
ایجاد صندوقهایی بهمنظور حسنجریان و تنظیم و تقسیم آب
نگهداری سدهامشارکت ذیمدخالن درتصمیمگیری جهت تصمیمگیری از
دهنه رود تا آخرین زمین آبیاری در
شبکههای آبیاری
 دریافت آببها خودگردانی نظام بهرهبرداری آب میزان برداشت غیرمجاز آب تراکم کشت مدیریت بر منابعشفافیت
8
 کفایت درآمد و هزینه نگهداری کانالها مکانیسم توزیع آب سازوکار توزیع آب تولید آب در رشایط خشکسالی دسرتسی به اطالعات تقسیمبندیسهم آب بهصورت شفاف
عدالت اجتامعی  -مقررات رسمی یا چارچوب قانونی
9
حامیت کننده
 نهادهای بازرسی برای حامیت ازمرصف کنندگان
 رفتار عادالنه سازمانها برای حلمسائل آبی ذیمدخالن
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قوچانیان ،م .و فشائی ،م.

دو معیار مشارکت و شفافیت ،میتوان بیان کرد که به دلیل
میزان برداشت غیرمجاز آب ،عدم سازوکار توزیع آب ،تولید
در رشایط خشکسالی و  ،....رشایط حارض بهوجود آمده است.
بنابراین عالوهبر اینکه نیاز است در حکمرانی آب کشور
تغییراتی بهوجود آید ،رضوری است دو معیار مشارکت و

شفافیت بیش از پیش بررسی شود .زیرا مراجعه به مردم و
مشارکت نهادهای مردمی ،اساسیترین راهکار برای کاهش
تعارضات و سازگاری با منابع موجود است .مشارکت نیز
زمانی میرس خواهد شد که پیشاپیش شفافیت در عملکرد
رخ داده باشد.

نتیجهگیری و پیشنهاد

نگاهی به تاریخ مدیریت منابع آب در ایران نشان میدهد،
پیشینیان ما چه در آبهای سطحی و چه در آبهای زیرزمینی
همواره با پیادهسازی الگوی مدیریت مشارکتی ،سازوکار
سازگاری با منابع موجود را پیادهسازی کرده بودند .تا پیش از
ورود تکنولوژی حفاری چاه و پمپاژ آب ،بهرهبرداری از منابع
آب زیرزمینی متکی بر سازههای دوستدار طبیعت همچون
قناتها بوده که مدیریت آن توسط جوامع محلی و نظامهای
سنتی حقابهبری صورت میگرفته است .این نظامها قادر
بوده ترسالیها و خشکسالیهای نه چندان شدید را بهخوبی
مدیریت مناید .با توسعه فناوریهای نوین بهرهبرداری از منابع
آب زیرزمینی و دولتی شدن مدیریت آب ،به تدریج دو اصل
مشارکت و شفافیت در مدیریت منابع آب ،رنگ باخت و بر
اساس پژوهشهای متعددی که در حوضههای آبریز مختلف
کشور صورت گرفته است ،غالباً این دو معیار بیش از سایر
معیارهای حکمرانی مورد تأکید قرار گرفته است .در رشایطی
که منابع و مصارف آب در کشور با یکدیگر همرتاز نیستند،
مراجعه به مردم و مشارکت نهادهای مردمی ،اساسیترین
راهکار برای کاهش تعارضات و سازگاری با منابع موجود
است .مشارکت نیز زمانی میرس خواهد شد که پیشاپیش
شفافیت در عملکرد رخ داده باشد .سنجش و پایش این دو
معیار میتواند به آسیبشناسی چالشهای حکمرانی خوب
در کشور با محوریت مدیریت منابع آب کمک شایانی مناید.
بررسی شاخصهای ذیل دو معیار یاد شده ،در دو سطح ملی
و محلی قابل انجام است ،چرا که بخشی از سیاستگذاریهای
مرتبط با مدیریت آب ،توسط نهادهای ملی و ستادی و
بخشی دیگر از سیاستگذاریها ،جنبه محلی دارد .بر این
اساس پیشنهاد میشود شاخصهای ذیل دو معیار مشارکت
و شفافیت که در این پژوهش به برخی از آنها اشاره شده
است ،ابتدا به دو بخش ملی و محلی تقسیم شده و سپس در
سطح حوضههای آبریز اصلی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

کشورهایی مانند ایران که از «حکمرانی خوب آب» بهره
منیبرند ،از مشکالتی مانند بهرهبرداری بیرویه از منابع آب،
افزایش تعداد دشتهای ممنوعه ،ناتوانی نظام تخصیص آب
و برداشت بیشاز ظرفیت منابع آبی ،کاهش کیفیت و شوری
رو به فزونی منابع آب ،عدم رعایت حقوق بهرهبرداران و
محیطزیست و بروز زمینههای مناقشات رنج میبرند .در
سایه حکمرانی خوب ،رشایط نامساعد محیطی همچون وقوع
پدیدههای آب و هواشناسی از جمله خشکسالی ،سیالب و
 ...می تواند با مشارکت کلیه نهادهای حاکمیتی و مردمی
مرتبط ،مدیریت و ساماندهی شود .از سوی دیگر حکمرانی بد
میتواند باعث کاهش نرخ رشد درآمد و رسمایه شود و رسعت
به پایان رسیدن منابع طبیعی را افزایش دهد.
تعریف معیار سنجش و شاخص اندازهگیری ،این امکان را
فراهم میکند که بتوان اهداف تعریف شده برای دستیابی
به یک سیستم حکمرانی خوب در افق چشمانداز مدتدار را
از مفاهیم انتزاعی ،کیفی و سلیقهای خارج منوده و آنها را
قابل اندازهگیری کرد .به این منظور در این پژوهش معیارها و
شاخصهای ارزیابی مدیریت منابع آب با مترکز بر حکمرانی
با اتکا بر مطالعات ملی و بیناملللی بررسی شد .بانک جهانی،
 9معیار اصلی برای توصیف حکمرانی خوب شامل« :حق
اظهارنظر و پاسخگویی»« ،ثبات سیاسی و عدم خشونت
(پایداری)»« ،اثربخشی دولت»« ،کیفیت مقررات تنظیمی»،
«حاکمیت قانون»« ،مبارزه با فساد»« ،مشارکت»« ،شفافیت»
و «عدالت اجتامعی» ارائه کرده است که توسط سایر نهادهای
بیناملللی و پژوهشگران تکمیل شده است .معیارها به تنهایی
قابل اندازهگیری نبوده و معموالً برای هر معیار شاخصهایی
تعریف میشود که این شاخصها از ویژگیهای استانداردی
برخوردار هستند .مروری بر پژوهشهای مشابه ملی و
بیناملللی نشان داد که اغلب پژوهشگران بهصورت موردی
یک یا چند معیار و شاخص را متناسب با موضوع فعالیت
خود انتخاب و آنها را در قالب یک مطالعه موردی بررسی
کردهاند .در این پژوهش پرکابردترین شاخصهای معرفی شده
ذیل معیارهای فوق ،گردآوری و فهرست شد.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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چکیده

Abstract

پیامدهای منفی و فزاینده تغییر اقلیم در سالهای اخیر مانند
خشکسالیهای متامدی در همافزایی با افزایش جمعیت شهرها و
رشد شهرنشینی سبب شده است تا اکرث کشورهای جهان از جمله
ایران با کمبود منابع آب قابلدسرتس مواجه شوند؛ اما در پاسخ به
مدیران و تصمیمگیران سطوح مختلف بدون توجه،این کمبودها
،به منافع گروداران و رشکت دادن آنها در تصمیمگیریهای مرتبط
بر راهحلهای عرضهمحور تأکید دارند و از پرداخنت به مدیریت
 این پژوهش با هدف.یکپارچه منابع آب خودداری منودهاند
شناخت و ارزیابی چالشهای حکمروایی و مدیریت یکپارچه
.منابع آب شهرها به روش توصیفی–تحلیلی انجا م شده است
بهاینمنظور پس از تعیین و استخراج شاخصهای مورد نظر با
استفاده از نظرات خربگان دانشگاهی و مدیران و تصمیم گیران
 از روشهای وزندهی آنرتوپی شانون برای،مرتبط با موضوع
TOPSIS وزندهی به این چالشها و از روش ترکیبی رتبهبندی
برای تعیین و منایش وضعیت شهرهای استان بوشهر نسبت به هم
 چالشهای "تفرق سازمانهای، بر اساس نتایج.استفادهشده است
تصمیمگیر در مدیریت منابع آب" و "تأکید بر سیاستهای عرضه
 بهعنوان مهمرتین0/086  و0/089 محور آب" به ترتیب با وزنهای
 نتایج بررسی شاخص های منتخب حکمروایی.چالش شناخته شدند
منابع آب و آنالیز مدل کمی پژوهش نشان داده است که شهرهای
 شهر،" گناوه و دیلم در سطح "حکمروایی کامالً مطلوب،بوشهر
 خورموج و، شهرهای اهرم،"برازجان در سطح "حکمروایی مطلوب
 شهرهای کنگان و جم در،"عسلویه در سطح "حکمروایی متوسط
ً"سطح حکمروایی نامطلوب" و شهر دیَر در سطح حکمروایی کامال
.نامطلوب" قرار دارند
، مدیریت یکپارچه منابع آب، حکمروایی:واژههای كلیدی
.TOPSIS ،شهرهای استان بوشهر

Additive and Negative impacts of climate change in recent years,
such as consecutive drought, simultaneously with increasing urban
population and rate urbanization, has caused most countries
in the world, including Iran, faced a shortage of accessible water
resources; But in response to these shortcomings, managers and
decision-makers at different levels, without considering the interests
of all stakeholders and their participation in related decisions,
by emphasizing supply-oriented solutions and have refrained
implementation of integrated water resources management. This
study aims to identify and evaluate the challenges of governance
and integrated management of urban water resources in a
descriptive-analytical method. For this purpose, after determining
and extracting the desired indicators using the opinions of academic
experts and managers, and decision-makers related to the subject,
Shannon entropy weighting methods to weigh these challenges and
the combined TOPSIS ranking method to determine and display the
situation the cities of Bushehr province have been used in relation
to each other. According to the results; The challenges of "secession
and numerous decision-making organizations in water resources
management" and "emphasis on water supplying policies" with
weights of 0.089 and 0.086, respectively, were identified as the most
important challenges. The results of the study of selected indicators
of water resources governance and analysis of the quantitative
research model have shown that the cities of Bushehr, Genaveh, and
Deylam at the level of "absolutely desirable governance", Borazjan
city at the level of "optimal governance", Ahram, Khormoj, and
Assaluyeh at the level of "governance" On average, the cities of
Kangan and Jam are at the level of "unfavorable rule" and the city of
Deir is at the level of "completely undesirable rule".
Keywords: Governance, Integrated Water Resource Management,
Cities of Bushehr province, Topsis.

11

HomePage: https://jwsd.um.ac.ir
How to cite this article: Mohammadi Dehcheshmeh M. and Gankhaki A. 2022. Challenges of Governance and Integrated Urban Water Resources Management (Case
Study: Cities of Bushehr Province). Journal of Water and Sustainable Development, 9(1): 11-24. doi: http://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v9i1.2110.1089

مقدمه

تعامل معنادار گروداران و انسجام در سیاستهای بین بخشی
برای غلبه بر چالشهای مرتبط با مدیریت یکپارچه منابع آب
باید اطمینان کافی داشته باشد و درصورتیکه زمینه الزم جهت
استفاده از مزیتهای حکمروایی در مدیریت یکپارچه منابع آب
فراهم نشود ،تأمین آن برای شهرهایی که در معرض اسرتس کمبود
آب قرار دارند ،با چالش مواجه خواهد شد ( Morganو همکاران،
2020؛  Romanoو 2019 ،Akhmouch؛ .)2011 ،OECD
کشور ایران با میزان بارندگی ساالنه  251میلیمرت ( 3/1میانگین
جهانی) در اقلیم گرم و خشک قرار دارد و همواره تحت تأثیر
مخاطرات مرتبط با عدم پایداری منابع آب است .بااینحال
در سالهای اخیر با مترکز صنایع و جمعیت در مناطق خشک
کشور و تأکید بر اقدامات سازهای مانند سدسازیهای گسرتده
و سیاست های کالن کشور در خصوص طرح های انتقال آب،
سبب شده است تا مدیریت منابع آب در مناطق مختلف
کشور بهویژه مناطق مرکزی ،جنوب و رشق کشور با چالشهای
جدی روبهرو شود .به عبارتی یکپارچه نبودن اقدامات مرتبط
با مدیریت منابع آب کشور ،ناهامهنگی در سیاستگذاریها،
ضعف همکاری و هامهنگی بین دستگاههای تصمیمساز
و تصمیمگیر ،فرسودگی شبکههای آبرسانی ،اتالف آب در
بخشهای مختلف ،عدم توجه به مالحظات محیطزیستی
در فعالیتهای عمرانی ،ضعف فنآوری ،قطبی بودن مترکز
جمعیت و صنعت در مناطق خشک کشور ،عدم بهرهوری کافی
آب در بخشهای مختلف ،از جمله چالشهای مدیریت منابع
آب در کشور محسوب میشوند (پوراصغرسنگاچین.)1380 ،
استان بوشهر با نرخ شهرنشینی برابر  70درصد با مشکالت
پرشامر در تأمین منابع آب مواجه است و در حال حارض و بر
اساس گزارش ساالنه سازمان آب و فاضالب استان بوشهر80 ،
درصد منابع آبی این استان از خارج از استان (بهصورت انتقال
بینحوزهای از استانهای کهگیلویه و بویراحمد و استان فارس) و
 20درصد باقیمانده نیز از منابع مورد نیاز مانندشیرینسازی آب
دریا و استخراج از سفرههای زیرزمینی با حفر چاه عمیق تأمین
میشود (حمزهپور .)1400 ،درحالیکه اکرث شهرهای استان بوشهر
از نظر مدیریت یکپارچه منابع آب با چالشهای متعددی مانند
کمبود زیرساختهای شبکه فاضالب و تصفیهخانه ،انشعابات
غیر مجاز و استفاده از آب رشب شهری در فضای سبز شهرها،
مترکز صنایع نفت و گاز و در ادامه افزایش مهاجر پذیری شهرهای
جنوبی استان روبهرو هستند.
در جربان کمبود منابع مورد نیاز این شهرها ،مدیران و برنامهریزان
منطقهای با اتخاذ سیاستهای عرضه محور تالش منودند تا با احداث
آبشیرینکنهای متعدد در نوار ساحلی استان این کمبودها جربان
شود .از طرفی بخش زیادی از آب اختصاص دادهشده به شهرها به
دلیل فرسودگی زیرساختهای آبرسانی از دسرتس خارج میشود

بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته توسط مجمع جهانی اقتصاد
تا سال  2030بیش از  70درصد شهرهای جهان با تنش کمآبی مواجه
خواهند شد و در صورت تداوم وضعیت فعلی تا سال  ،2050بیش
از یک میلیارد نفراز جمعیت جهان در رشایط تنش شدید آبی به
رس خواهند برد ( .)2021 ،World Economic Froumعالوهبر
این در نتیجه جهانی شدن اقتصاد ،افزایش جمعیت شهرها و
رشد شهرنشینی و همچنین تغییر کاربری اراضی ،شهرها بهعنوان
مرصف کننده اصلی و در عین حال آلودهکنندهترین منابع آب
شناخته میشوند ( Setegnو 2015 ،Donson؛ 2017 ،WWAP؛
 Changو همکاران2020 ،؛  .)2020 ،Vieiraاز طرفی پیامدهای
تغییرات اقلیمی مانند افزایش فراوانی وقوع و شدت بارشهای
سنگین ،سیل ،خشکسالی و امواج گرما باعث ایجاد فشار بیش از
حد بر کیفیت و کمیت منابع آب شهری در اکرث کشورهای جهان
میشود .درحالیکه انتشار انواع آالیندههای شیمیایی و دفع
پساب و فاضالب صنعتی و خانگی ،منابع موجود را نیز غیرقابل
استفاده میکنند (پوراصغرسنگاچین و عسکری1394 ،؛ Georgi
و همکاران .)2016 ،بر این اساس اکرث شهرهای جهان در معرض
ریسک باالی وقوع خشکسالیهای گسرتدهای قرار دارند .بهطور
مثال در سال  ،2015در کشور برزیل ،با وجود اینکه  12درصد
از منابع آب شیرین جهان را دارد ،کالنشهرهای ریودوژانیرو و
سائوپائولو تحت تأثیر شدید خشکسالی قرار گرفتند که در 84
سال گذشته بیسابقه بوده است (.)2015 ،OECD
تأثیرات این پیامدها به همراه فرسودگی یا فقدان زیرساختهای
آب و شبکه فاضالب در مناطق متأثر از شهرنشینی با رسعت
باال سبب شده است تا مدیران شهری خواستار بهبود مدیریت
یکپارچه منابع آب که شامل برنامهریزی و مدیریت هامهنگ
زمین ،آب و دیگر منابع محیطزیست در راستای عدالت ،کارایی
و مرصف پایدار و ارتقای ظرفیت حکمروایی آب در شهرها و
حرکت بهسوی تأمین پایدار منابع آب مورد نیاز شهرها باشند
(2004،Clausen؛  vanو همکاران.)2019 ،
حکمروایی شهری بهعنوان مجموعه سیستمهای اداری با مترکز
اصلی برنهادهای رسمی (قوانین ،سیاستهای رسمی) و غیررسمی
(روابط و شیوههای قدرت) و همچنین ساختارهای سازمانی و
عملکرد آنها نقش مهمی در بهبود عملکردهای اقتصادی ،رفاه و
کیفیت زندگی شهروندان دارد (2011 ،OECD؛  vanو همکاران،
 .)2019عالوهبر این حکمروایی آب و ظرفیت سازگاری آن با عدم
قطعیتهای ناشی از تغییر اقلیم و پیامدهای شهرنشینی و رشد
جمعیتی ،نقش کلیدی در امنیت توسعه و تابآوری شهرها دارد و
شهرها نیز باید برای برخورداری از چارچوبهای نهادی ،اطالعات
قابلاستفاده ،ظرفیت کافی ،بودجه کافی ،شفافیت و یکپارچگی،
نرشیه آب و توسعه پایدار
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و برای حفظ وضعیت موجود شبکه توزیع استان ،ساالنه به 300
کیلومرت نوسازی شبکه نیاز است (دالوری.)1399 ،
این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی چالش های حکمروایی
و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرهای استان بوشهر انجام
شده است .بهاینمنظور ابتدا با بررسی پیشینه موضوع و
استفاده از نظر کارشناسان و خربگان ،چالش های مورد نظر
استخراج و اولویتبندی میشوند .در ادامه شهرهای مورد
مطالعه بهمنظور تعیین وضعیت هر یک از آنها نسبت به
چالشهای اولویتبندی شده ،با هم مقایسه میشوند.

(نوبری و رحیمی .)1389 ،به بیانی دیگر ،حکمروایی شهری
بر مبنای اصول متعددی از جمله کارایی و اثر بخشی ،مردم
ساالری ،عدالت ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی ،نسبت به
حکمرانی شهری که در آن کنرتل و هدایت توسعه شهری در
مجموعه سازمانها و نهادهای نظام رسمی و دولتی خالصه
میشود ،برتری دارد (برک پور.)1385 ،
حکمرانی از این نظر که مجموعهای از نهادهای رسمی و حقوقی
با قدرت قانونی است که در یک نظام سلسله مراتبی عمودی و
از باال به پایین گسرتش یافته است ،با حکمروایی متفاوت است.
به عبارتی حکمروایی نوعی فرآیند است که این فرآیند متضمن
نظام به هم پیوستهای است که هم حکومت و هم اجتامع
را در بر میگیرد (کاظمیان و رضوانی .)1383 ،حکمروایی بر
خالف حکمروانی ،در رابطه متقابل و کنش و اکنش بین و درون
نیروهای حکومتی و غیر حکومتی است (اطهاری.)1395 ،
در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به دلیل وجود
الگوهای حکمرانی و مدیریتهای سنتی ،در حال حارض به دلیل
عدم استفاده از همه ظرفیتهای موجود نهادها و سازمانهای
عمومی و خصوصی در ابعاد مختلف اداره و مدیریت جامعه
رشایط نامساعدی به وجود آمده است و از این نظر رضوری
است تا زمینه مشارکت بیشرت این گرو هها و نهادها در اداره امور
و مدیریت بخشهای مختلف جامعه فراهم شود .در واقع امروزه
مشخص شده است که حل مشکالت موجود مرتبط با اداره و
مدیریت کشورها فقط با اصالح رویکردهای سنتی مدیریت
و استفاده از رهیافتهای نوین مدیریت مانند حکمروایی
امکانپذیر است .به عبارتی برای رفع موانع پایداری و توسعه
کشورهای درحال توسعه کارآمدسازی ،اثرپذیری و مسئولیت
پذیری بیشرت در اداره امور و واگذار کردن وظایف ،صالحیتها
و قدرت به حکومت محلی و سایر گروداران الزم است .همه این
موارد در چارچوب الگوی جدید اداره جوامع به نام حکمروایی
داللت دارد و از این نظر حکمروایی در مقایسه با الگوی سنتی
مدیریت یا حکمروانی برتری دارد (الله پور.)1395 ،
در حقیقت هدف از حکمروایی شهری ،تقویت فرایند توسعه
شهری است؛ بهگونهای که در جامعه ،زمینه و محیط مناسبی برای
زندگی راحت و کارآمد شهروندان بهتناسب ویژگیهای اجتامعی
و اقتصادی آنان فراهم شود (طباطبایی مزد آبادی.)1397 ،
حکمروایی شهری برای ارائه کارآمد خدمات زیرساختی شهری
مانند آب و بهداشت ،شبکه دسرتسی ،منابع غذایی ،سیستمهای
زهکشی و فاضالب ،آموزش و سیستمهای جمعآوری پسامند به
دلیل ناتوانی دولتها در تأمین این خدمات برای شهروندان،
بسیار حیاتی است و میتواند نقش ارزشمندی در دسرتسی
پایدار شهروندان به این خدمات ایفا کند (2013 ،Otegbulu؛
 Biswasو همکاران)2019 ،

مبانی نظری
• مفهوم حکمروایی شهری
پرداخنت به مفهوم حکمروایی بهطور ویژه با فعالیتهای
بانک جهانی بهعنوان یک پارادایم بنیادی توسعه مرتبط است
( )2017 ،Obengکه ابتدا در سال  1989با مطالعاتی پیرامون
این مفهوم در کشورهای واقع در صحرای آفریقا تحت عنوان
"از بحران تا رشد پایدار" رشوع شد (.)1989 ،World Bank
حکمروایی میتواند به طریق مختلف تعریف شود ،اما به بیانی
ساده فرآیندی از تصمیمسازی و روندی است که تصمیمها در آن
به اجرا در میآیند و به روابط بین دولت و جامعه مدنی مربوط
میشود ( McCarneyو 1995 ،Rodriquez؛ فرزین پاک.)1383 ،
برنامه توسعه سازمان ملل حکمروایی را بهعنوان مکانیسمها و
فرآیندهای میداند که شهروندان و گروههای مختلف از طریق
آنها ،ضمن دنبال کردن منافع خود با استفاده از حقوق قانونی،
به تعهدات خود نیز جهت میانجیگری اختالفات موجود پایبند
هستند ( .)1997 ،UNDPبر اساس این تعریف ،حکمروایی دو
جنبه مهم دارد؛ نخست اینکه قدرت بهطور کامل در اختیار
نهادهای رسمی و دولتی نیست و دوم روند تصمیمگیری بر
اساس روابط پیچیده بین گروداران با اولویتهای مختلف انجام
میشود (.)2002 ،UN-Habitat
مفهوم حکمروایی 1و حکمرانی 2باهم متفاوت است و بهطورکلی
حکمرانی با سلسلهمراتب و جدایی جامعه و دولت و در برابر آن،
حکمروایی با کمشدن مرزبندیهای عمومی-خصوصی ،افزایش
شبکهها و نقش گروداران غیردولتی در دستیابی به اهداف
عمومی شناخته میشود (2011 ،Kjær؛ .)2005 ،Pierre
در بیان کارکرد حکمروایی شهری میتوان بیان کرد حکمروایی
شهری با بهرهگیری از سیاست پایین به باال و طراحی شبکههای
خودسازمانده و خودتنظیم ،در تقابل با حکمرانی که عمدتاً
از رویکردهای قدیمی سلسل ه مراتبی و از باال به پایین و به
نوعی دیوانساالری بهره میبرد ،زمینه نفوذپذیری مرزهای
بین سازمانی موجود در ساختار حکومت را فراهم آورده است
چالشهای حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرها (مطالعه شهرهای استان ...
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محمدی ده چشمه ،م .و گنخکی ،ع.

مدیریت یکپارچه منابع آب

تأمین آب و بهبود پایداری منابع مرتبط با آن هستند .بااینحال
درگیریها بین بخشهای مختلف مرصفکننده آب مانند تقابل
جمعیت روستایی و شهری ،بخشهای صنعت و کشاورزی،
محیطزیست و مراکز تأمین انرژی آبی در سالهای اخیر افزایش
یافته است (.)2020 ،Vieira
تأکید بر حکمروایی کامالً اثباتشده است و بیانگر تغییر از الگوی
سنتی مدیریت منابع در مدلهای سلسله مراتبی کنرتلشده
توسط دولت به سمت گروههای مختلفی است که اختیارات
سیاسی و قدرت تصمیمگیری دارند (2002 ،Hall؛ ،Rhodes
.)1996حکمروایی شهری سه الگو "سلسلهمراتبی"" ،بازار" و
"شبکهای" دارد .در الگوی "سلسلهمراتبی" بر رویکردهای باال به
پایین در فرآیند تصمیمگیری و اجرای اقدامات مربوط به تأمین
آب و زیرساختهای فاضالب شهری توسط نهادهای رسمی و
دولتی تأکید میشود و در آن پاسخگویی عمومی و مشارکت
گروداران نادیده گرفته میشود .در الگوی "بازار" حکمروایی
مبتنی بر توامنندسازی حداکرثی گروداران برای مدیریت منابع
آب و مالکیت مشارکتی منابع موجود است؛ مانند اقدامات
مربوط به خصوصیسازی در ارائه خدمات مختلف پیرامون
تأمین و توزیع منابع آب .در نهایت الگوی شبکهای بر رویکرد
افقی و بر اساس همکاری بین گروداران مختلف جوامع مدنی،
نهادهای رسمی و بخش خصوصی و بهطورکلی رویکردهای
مدیریت منابع غیرمتمرکز استوار است ( .)2010 ،Ostromالزم
به ذکر است در مقیاسهای عملی و فراتر از جنبههای نظری،
حکمروایی جوامع شهری در ارتباط با منابع آب بهصورت ترکیبی
از الگوهای یاد شده است و منیتوان آنها را جدا از هم در
نظر گرفت ( Anderssonو .)2008 ،Ostromبر همین اساس،
حکمروایی بهعنوان وسیلهای در دستیابی به امنیت آب ،اگر
بتواند چالشهای مربوط به آب را حل کند بهعنوان حکمروایی
"خوب" از آن یاد میشود و اگر نتواند به نیازهای آب مبتنی بر
مکان جوامع پاسخ مناسبی دهد ،بهعنوان حکمروایی "بد" از آن
نام میبرند ( .)2015 ،OECDبهمنظور دستیابی به حکمروایی
خوب شهری پیرامون منابع آب ،تعدادی از اصول و الزامات
مانند ارائه اطالعات ،رعایت قوانین ،تأمین زیرساختهای نهادی
و ایجاد هامهنگی الزم در سطوح مختلف دولت از اهمیت
زیادی برخوردار هستند ( Dietzو همکاران.)2003 ،
بر این اساس در حکمروایی مدیریت یکپارچه منابع آب،
سیستمهای آبی بهعنوان سیستمهای پیچیده اجتامعی-
بومشناختی اداره میشوند و با مجموعهای از دستورالعملها،
قوانین و فرایندهای تصمیمگیری (بهعنوانمثال نهادها) اداره
میشوند .این سیستمها درکنار برخورداری از ظرفیتها ،ارزشها
و تأثیرات متنوع در اجرای سیاستهای مرتبط با مدیریت منابع
آب ،با استفاده از سازماندهی و ایجاد شبکههای مختلف
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سازمان همکاری جهانی آب 4مدیریت منابع آب را فرایندی
میداند که توسعه و مدیریت هامهنگ آب ،زمین و منابع
مربوطه را بهمنظور به حداکرث رساندن رفاه اقتصادی و اجتامعی
حاصل از آن به روشی عادالنه بدون به خطر انداخنت پایداری
اکوسیستمهای حیاتی ترویج میکند ( .)2000 ،GWPهمچنین
در نظرسنجی پیرامون مدیریت یکپارچه منابع آب از بین 600
نفر از متخصصین در کشور آمریکا ،مدیریت یکپارچه منابع
آب اینگونه تعریفشده است :فرایندی که تالش میکند رشد
اقتصادی منطقهای را متعادل کند و درعینحال با تشویق
مشارکت گروهها با منافع ظاهرا متفاوت ،به مدیریت منطقی
محیطزیست دست یابد ( .)2006 ،Bourgetعالوهبر این از نظر
انجمن منابع آب آمریکا 5مدیریت یکپارچه منابع آب عبارت
است از :برنامهریزی ،توسعه ،حفاظت و مدیریت هامهنگ
آب ،زمین و منابع مربوطه به روشی که موجب تقویت فعالیت
اقتصادی پایدار ،بهبود یا پایداری کیفیت محیطزیست ،تضمین
سالمت و ایمنی عمومی و تأمین پایداری جوامع و اکوسیستمها
شود ( Batemanو .)2012 ،Rancier
بااینوجود رویکردهای که برای مدیریت منابع آب شکلگرفته
است ،بیشرت بین بخشی بوده و ضمن برخورداری از حداقل
هامهنگیهای الزم ،برای حل چالشهای مرتبط با کمبود منابع
آب جامعه ناکافی است .از طرفی با کاهش منابع آبی و کاهش
کارایی مدیریت بخشی در مدیریت منابع آب بدون در نظر
گرفنت روابط متقابل بین این بخشها و بدون اولویتبندی در
استفاده از این منابع چالشها و مشکالت مدیریت منابع آب
گسرتش مییابد .بنابراین نیاز است به دنبال راهحل فراتر از
مرزبندیهای بین بخشی و شناخت روابط متقابل این بخشها
باشیم ( .)2006 ،Xieدر سالهای گذشته دولتهای مرکزی ،برای
مدیریت منابع آب رویکردهای باال به پایین بدون مالحظه و
مشورت با گروداران در نظر گرفتهاند .این رویکردهای باال به
پایین در بیشرت کشورهای جهان غالب است و باگذشت زمان
ناکارآمدی آنها مشخصشده است و بر اساس این رویکردها،
دولتها برای مدیریت تقاضای آب ،بر عرضه بیشرت تأکید
داشتهاند که در نهایت سبب ایجاد چرخه بازخوردی مثبت و
معیوب شده است ( Kuzdasو همکاران.)2016 ،
چالشهای حکمروایی مدیریت یکپارچه منابع آب
پیشبینی میشود تا سال  ،2050سه میلیارد نفر به جمعیت
موجود جهان افزوده شود که بیشرت در کشورهای درحالتوسعه
خواهد بود .بنابراین کشورها نیازمند رسمایهگذاری بیشرت برای
نرشیه آب و توسعه پایدار
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ارتباطی–اجتامعی ،خود را با رشایط عدم قطعیت منطبق
میسازند ( Franksو 2007 ،Cleaver؛  Kempو همکاران،
2005؛  Lemosو .)2006 ،Agrawal
حکمروایی مدیریت یکپارچه منابع آب در مورد بهبود منابع
آب قابلدسرتس شهرها از طریق اتصال خدمات مختلف آب و
تأمین حکمروایی کارآمد ،زیرساخت مناسب و تأمین مالی پایدار
است و با ایجاد ارتباط بین سیستمهای انسانی و طبیعی ،بخش
آب و اقتصاد جوامع و نیز ارتباط عمودی در سطوح مختلف
تصمیمگیری قابلتشخیص است ( Aldayaو همکاران.)2014 ،
بنابراین ایده یکپارچهسازی شامل رویکردهای غیرمتمرکزتر
مدیریت آب با یک دید جامعتر همراه با حامیت از ایدههای
محلی و مدیریت تقاضای آب است (.)2008 ،McDonnell
ازاینرو ،حکمروایی راهی را برای ایدهپردازی سلسلهمراتب
اجتامع در میان بخشها و گروهها با منافع مختلف فراهم
میکند که درنهایت محققان را قادر میسازد تا تجزیه و
تحلیل و سازماندهی بهرتی از جامعه موجود با هدف مقابله
با چالشهای مربوط به آب ،پاسخگویی به نیازهای توسعه و
تعریف و دستیابی به اهداف جمعی را ارائه دهند (Rogers
و .)2003 ،Hall
با وجود سودمندیهای حکمروایی شهری بهعنوان یک مفهوم
کاربردی ،هنوز تئوریها و مطالعات علمی کافی پیرامون آن در
زمینه انجام یک مطالعه گسرتده و تلفیقی باهدف کاربرد بیشرت
آن و بهمنظور دستیابی به اهداف مختلف مدیریت شهری ایجاد
نشده است (2017 ،Lucas؛  .)2005 ،Pierreازجمله دالیلی که
تاکنون مانع از پیادهسازی مفهوم حکمروایی شهری شده است،
دشواری فوقالعاده و عدم توانایی در جمعآوری دادههای
سازمانیافته در مورد حکمروایی شهری بهمنظور درک روندهای
گسرتده در مقیاس جهانی است ( da Cruzو همکاران.)2019 ،
عالوهبراین حکمروایی شهری در حال حارض با پیچیدگیها و
چالشهای متعدد روبهروست بهطور مثال حرکت از مفاهیم
مدیریت به کارآفرینی و از حاکمیت به سمت حکمروایی ،سبب
رفع موانع قانونی ،افزایش انعطافپذیری برنامهریزی و مشارکت
بیشرت بخش خصوصی میشود که در نهایت سبب افزایش
تعداد و تنوع گروداران درگیر درروند سیاستگذاری میشود
( Blumenthalو 2006 ،Bröchler؛  Greivingو ،Kemper
1999؛ 2004 ،Heere؛ 2003 ،Imbroscio؛ .)1998 ،Stoker
همچنین تداوم خصوصیسازی خدمات شهری ،فراهمسازی و
بهرهبرداری از زیرساختها ضمن محدودسازی مسئولیتپذیری
و چشمانداز اسرتاتژیک ،سبب افزایش پیچیدگیهای اداره شهرها
شده است ( Cowellو  )2003 ،Martinو در نهایت یکپارچه
کردن مقیاسهای جغرافیایی بهویژه در نتیجه گسرتش جوامع
شهری و در مواردی که مرزهای اداری قادر به جربان و مطابقت
چالشهای حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرها (مطالعه شهرهای استان ...

ادغام عملکردی کالنشهرها نیستند ،بهطور فزایندهای دشوار
میشود ( Ahrendو همکاران2014 ،؛ 2017 ،Angel؛ Angel
و همکاران2012 ،؛ 2018 ،Eklund؛  Shawو .)2005 ،Sykes
باوجود انجام پژوهشهای متعددی پیرامون مدیریت یکپارچه
منابع آب و همچنین حکمروایی شهری اما پژوهشهای
محدودی پیرامون چالشهای حکمروایی مدیریت یکپارچه
منابع آب بهویژه در جوامع شهری صورت گرفته است .در ادامه
به چند مورد از پژوهشهای مرتبط داخل و خارج از کشور
اشارهشده است.
پرتوی و قادری آل هاشم ( )1397در پژوهشی با عنوان
"مدیریت یکپارچه منابع آبی در برنامهریزی شهری با رویکرد
توسعه پایدار (مطالعه موردی :تهران)" به شناسایی سیاستهای
مؤثر برنامهریزی شهری برای مدیریت یکپارچه منابع آب در
شهرها با رویکرد توسعهی پایدار میپردازند و نتیجه میگیرند
که برنامهریزی شهری میتواند باسیاست گذاریهای مختلف در
مورد تغییر کاربری زمین ،تعیین محدوده توسعه شهرها ،رسانه
کاربریها با توجه به رشایط اقلیمی هر شهر ،مکانیابی صنایع
و تجهیزات شهر و میزان و چگونگی تأمین منابع آبی آنها،
جمعآوری روانابهای شهری و استفاده مجددشان برای آبیاری
فضای سبز موجود شهرها و ایجاد بسرتهای مناسب مشارکت
شهروندان کمک شایان توجهی به مدیریت یکپارچه منابع آبی
در شهرها مناید (پرتوی و قادری آل هاشم.)1395 ،
همچنین بهمن پوری و سلطانی ( )1395در پژوهشی با عنوان
"کاربرد روش تحلیل سلسلهمراتب فازی در مدیریت یکپارچه
منابع آب شهرستان نیریز" به سنجش دادههای مربوط به
شاخصهای اقتصادی ،اجتامعی ،محیط زیستی و فنی مدیریت
منابع آب میپردازند و در پایان نتیجه میگیرند که معیارهای
اجتامعی و اقتصادی بیشرتین اهمیت را دارند و از بین راهکارهای
ارائهشده ،تغییر کاربری آب ،جلوگیری از تخلیه آبخوانها و
افزایش ورودی آنها نسبت به سایر راهکارهای ارائهشده ،از
اهمیت بیشرتی برخوردارند و میبایست در اولویت برنامهریزی
و تصمیمگیری قرار گیرند (بهمن پوری.)1397 ،
پوراصغر سنگاچین و عسکری ( )1394نیز در پژوهشی با
عنوان "چالشهای مدیریت منابع آب در ایران در برنامه ششم
توسعه" ،به این نتیجه رسید که وضعیت کشور از نظر منابع آب
در مقایسه با شاخصهای بیناملللی وضعیت مطلوبی ندارد و
چشمانداز کشور را نگران کننده ساخته است ،بنابراین رضوری
است در سیاستها و برنامههای مدیریت منابع آب کشور
بازنگریهای اساسی صورت گیرد (پوراصغرسنگاچین و عسکری،
.)1394
 )2021( Pandeyدر پژوهشی با عنوان "مدیریت امنیت آب،
چالشها و چشماندازها در نپال ،به بیان چالشهای امنیت
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آب" با وجود چالشهای جهانی مانند افزایش جمعیت شهری،
تغییرات اقلیمی ،رشد شهرنشینی و عدم کارایی مؤسسات و
نهادهای تصمیمگیر میپردازد .براساس نتایج بهدستآمده
از این پژوهش ،تغییرات اقلیمی ،شهرنشینی ناخواسته و
افزایش جمعیت بر بعد عرضه امنیت آب و الگوهای مرصف
و رشایط اجتامعی و اقتصادی جامعه بر بعد تقاضای امنیت
آب تأثیرگذار است و پاسخهای نهادهای تصمیمگیر در راستای
بهبود سازگاری شهرها در برابر تنشهای آبی ،کافی نیست.
 Nieuwenhuisو همکاران ( )2021در پژوهشی با عنوان
"بهسوی مدیریت یکپارچه سیستم آبی شهرها ،مفهومسازی
یکپارچگی و عدم اطمینان آنها"ضمن تأکید بر تغییرات
اقلیمی ،رشد شهرنشینی ،نگرانیهای روزافزون اقتصادی و
محیطزیستی و سیستمهای سنتی جمعآوری فاضالب شهری
بهعنوان عوامل مهم و چالشبرانگیز مدیریت منابع آب
شهرها ،بیان میکنند مدیریت منابع آب شهرها مانند عمده
چالشهای قرن  ،21نیازمند رویکرد یکپارچه است و در ادامه
به بیان گسرتده مفاهیم جامعیت و یکپارچگی در فرآیندهای
تصمیمسازی و تصمیمگیری مرتبط با مدیریت منابع آب
باوجود تغییرات اجتامعی و اقتصادی جامعه میپردازند.
 Pahl-Wostlو همکاران ( )2020نیز در پژوهشی با عنوان
"افزایش ظرفیت حکمروایی آب برای مدیریت چالشهای
پیچیده ،چارچوب و تحلیل" به دنبال ارائه یک چارچوب
بهمنظور هدایت رویکردهای یکپارچه و جامع مدیریت منابع
آب و غلبه بر چالشهای مربوط به آن هستند .نویسندگان
ضمن تأکید بر اتخاذ رویکردهای منسجم و هامهنگ با رشایط
محیطزیستی و اجتامعی در مقیاسهای منطقهای و محلی،
این چارچوب نظاممند را برای تجزیه و تحلیل پیچیدگیهای
مدیریت یکپارچه منابع آب ارائه میدهند.
عالوهبراین Leeuwen ،و همکاران ( )2019در پژوهشی با
عنوان "چالشهای مدیریت آب و حکمروایی در شهرها" در
کنار تأکید بر پیامدهای ناشی از هم افزایش چالشهایی مانند
افزایش سطح دریاها ،افزایش شدت و فراوانی بارندگیها،
طغیان رودخانهها ،موجهای گرما ،آلودگی منابع آب و  ...بر
منابع آب شهرها ،نتیجه گرفتند افزایش مشارکت جامعه مدنی و
بخش خصوصی در تصمیمگیرهای مرتبط با مدیریت منابع آب
شهرها و افزایش هامهنگی بین شهرهای مختلف با هدف به
اشرتاکگذاری تجارب سودمند میتواند بهعنوان برنامه اثربخش
و بلندمدت در جهت غلبه بر چالشهای موجود مؤثر باشد.
عالوهبر پژوهشهای یاد شده Cruz ،و همکاران ( ،)2018در
پژوهشی با عنوان "حکمروایی جدید شهری ،چالشهای فعلی و
مضامین آینده" با بررسی پیشینه و ادبیات موضوع چالشهای
حکمروایی شهری را بررسی کرد .این چالشها عبارتند از:
نرشیه آب و توسعه پایدار

مشارکت شهروندان (شهروندان انفرادی) در تصمیمگیری،
کاستیهای موجود سازمانی (عدم تناسب باهدف و
منسوخشده) ،ظرفیت یا قابلیت حکمرانی (عمومی) ،مشارکت
سازمانهای اجتامعی شهری در تصمیمگیری ،کارکردن همراستا
با طبقات حاکمیت (هامهنگی عمودی) ،محدودیتهای
ایالتی ،مشارکت بخش خصوصی در حکمروایی ،تقسیمبندی
نهادی ،اصالحات/بازساخت حکمروایی ،محدودیت بودجه
عمومی ،تعامل سیاسی با رأیدهندگان ،حکمروایی رشاکتی/
تعاونی ،دسرتسی حاکمیت به مهارت و دانش ،سازگاری ساختار
حکمروایی با رشایط متغیر ،دریافت خدمات عمومی توسط
بخش خصوصی ،کارایی حکومت ،سیاست اجرایی ،ظرفیتهای
مدیریتی حکومت ،فقدان مهارت/اطالعات برای تعامل با
شهروندان ،اسرتاتژیهای چشمانداز /مدیریت حکومت.
همچنین در این پژوهش و به استناد مطالعات انجامشده در
کالج علوم اقتصادی و سیاسی لندن ،6اتحادیه حکمروایی محلی و
شهرها 7و برنامه اسکان سازمان ملل 8چالش استخراج شده است
که عبارتاند از :محدودیتهای بودجه عمومی ،سیاستزدگی
مسائل محلی ،وابستگی متقابل مسائل سیاسی ،قوانین
بروکراسی غیر منعطف و محدود ،فقدان استقالل شهرداریها،
تداخل مسئولیتها،طرز کار طبقات مختلف دولت ،دستیابی
به اطالعات مؤثر ،فقدان ،احرتام به قوانین و آئیننامهها ،عدم
توانایی برای اجرای قوانین و آئیننامهها ،فقدان مهارت در
دولتهای محلی ،منابع مالی نامطمنئ ،ریسک فساد ،اهداف
محدود مسئولیتپذیری ،هامهنگی بین بخشهای مختلف،
دستیابی محدود شهروندان به سیاستگذاری ،فقدان عالقه
شهروندان به مسائل محلی فقدان اعتامد به حکومتهای
محلی ،فقدان ثبات سیاسی ،تعداد پایین منایندگان گروههای
آسیبپذیر .همچنین نویسندگان در این مقاله استدالل میکنند
از چالشهای مهم حکمروایی شهری ،شکاف بین پژوهشهای
علمی و نظرسنجیهای انجامشده از مدیریت شهری است که
براساس آنها دو فهرست از چالشهای حکمروایی شهری ارائه
شده است ( da Cruzو همکاران.)2019 ،
روش تحقیق
روش انجام پژوهش حارض توصیفی-تحلیلی و هدف از انجام
آن ،توسعه-کاربردی است .روش جمعآوری دادهها بهصورت
اسنادی و میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است.
باتوجهبه هدف پژوهش و بهمنظور بازشناسی چالشهای
مرتبط با حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب شهری در
استان بوشهر ،شاخصهای پژوهش در سه مرحله استخراج
شدند:
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مرحله اول :بررسی سوابق و مطالعات موجود داخلی و خارجی
و استخراج شاخصهای قابل تطبیق و قابل تعمیم با قلمرو
مطالعه.
مرحله دوم :قلمرو پژوهی و بهرهگیری از آرا خربگان و صاحب
نظران در حوزه مدیریت منابع آبی استان بوشهر .در این مرحله
با بهرهگیری از تکنیک طوفان فکری 9و در قالب پرسشنامه
باز ،مهمرتین چالشهای مدیریت یکپارچه منابع آب شهری
در مراکز شهرستانهای استان بوشهر توسط  35نفر از اساتید
دانشگاه و مدیران استانی و شهری بیان شدند و همراه با
وزندهی ساده ،دستهبندی شدند و چالشهای با کمرتین ارزش
مشرتک حذف شدند.
مرحله سوم :ادغام شاخصهای منتخب و تعیین بانک نهایی
چالشهای مدیریت یکپارچه منابع آب در قلمرو مطالعه.
در تحلیل دادهها بهمنظور وزندهی به چالشهای منتخب
10
مبتنی بر آرا خربگان ،از روشهای وزندهی آنرتوپی شانون
استفاده شد و براساس نتایج حاصل از آن چالشهای حکمروایی
منابع آب شهری در استان بوشهر اولویتبندی شده است.
در ادامه بهمنظور تحلیل مکانی (گویا سازی نتایج و منایش
وضعیت شهرها نسبت به هم) چالشهای حکمروایی منابع
آب شهری در مراکز شهرستانهای این استان باتوجهبه سطوح
مدیریتی منطقهای و تصمیمگیری آنها در استان ،از روش
رتبهبندی تاپسیس 11استفادهشده است.
بهمنظور رتبهبندی شاخصهای منتخب در حوزه مدیریت
یکپارچه منابع آب در نقاط شهری استان بوشهر از روش آنرتوپی
شانون استفاده شد .بهاینمنظور و با بهرهگیری از آرا خربگان
وزن بخشی به شاخصها بهصورت ذیل انجامشد:
گام اول) تشکیل ماتریس تصمیمگیری :اولین گام در روش
تحلیل آنرتوپی ،تشکیل ماتریس تصمیمگیری است.
()2

گام پنجم :تعیین اوزان آنرتوپی چالشهای حکمروایی و
مدیریت یکپارچه منابع آب (رابطه .)4
()4
•محدوده مورد مطالعه
اسـتان بوشـهر در جنـوب غربـی ایران قرار دارد و از شـامل
بـه استانهای خوزستان و كهگیلویه و بویراحمـد ،از جنوب
به خلیجفارس و استان هرمزگان ،از رشق به استان فارس و از
غرب به خلیجفارس محدود است .جمعیت استان در سال 1395
برابر  1163400نفر بوده است كه از این تعداد  71/8درصد
در نقـاط شـهری و  27/9درصـد در نقـاط روستایی سكونت
داشته و بقیه غیرساكن بودهاند(جدول ( ،)2رسشامری عمومی
نفوس و مسکن .)1395 ،رشایط آبوهوایی استان گرم خشک و
میزان بارندگی سالیانه آن بهطور میانگین  217میلیمرت است.
مساحت استان حدود  23197/46کیلومرتمربع که  865كیلومرت
مـرز سـاحلی بـا دریای خلیجفارس دارد .تعداد شهرستانها و
شهرها به ترتیب برابر  10و  40است (شکل  .)1بااینوجود
شهرستانهای جنوبی استان مانند عسلویه ،جم ،کنگان و دیر
بنا به دالیل متعدد مانند واقعشدن در مجاورت تأسیسات
استخراج نفت و صنایع وابسته در سالهای اخیر جمعیتپذیری
بیشرتی نسبت به سایر شهرستانهای استان داشتهاند.

=Xij

گام دوم) نرمالسازی جدول تصمیمگیری :برای نرمالسازی یا
بیمقیاسسازی ماتریس تصمیمگیری از روش نرمالسازی ساده
استفاده میشود (رابطه .)2
j= 1, 2, …, n
()2
گام سوم) محاسبه آنرتوپی هر شاخص (رابطه .)2
=Ej
i=1, 2, …, n
()3

شکل  -1جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیامت سیاسی کشور

بحث و نتایج
در این پژوهش ،پس از بررسی و مطالعه دقیق پیشینه پژوهش
و مطالعات انجامشده پیرامون موضوع و همچنین با بهرهگیری
از آرا خربگان و صاحب نظران در حوزه مدیریت منابع آبی
استان بوشهر ،چالشهای حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع
آب در قلمرو مطالعه به رشح ذیل کدگذاری ،بررسی و تجزیه
تحلیل شد (جدول .)2

=k

مقدار  Kباعث میشود مقدار آنرتوپی هر شاخص بین صفر و
یک باقی مباند.
گام چهارم) محاسبه فاصله هر شاخص از آنرتوپی آن (رابطه .)3
()3
dj=1-Ej
چالشهای حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرها (مطالعه شهرهای استان ...
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جدول  -1شهرستانهای استان بوشهر به تفکیک جمعیت ،خانوار و ( ...رسشامری عمومی نفوس و مسکن)1395 ،
شهرها
نام شهرستان جمعیت تعداد خانوار
خارک ،بوشهر ،چغادک ،عالیشهر
85523
298524
بوشهر
سعدآباد ،وحدتیه ،شبانکاره ،برازجان ،دالکی ،تنک ارم ،کلمه ،بوشکان،آب پخش
70943
دشتستان 252047
شهرساحلی کنگان ،بنک ،سیراف
27873
107801
کنگان
کاکی ،بادوله ،خورموج ،شُ نبه
24474
86319
دشتی
انارستان ،ریز ،جم
19997
70051
جم
دلوار ،اهرم ،آباد
22080
76706
تنگستان
شهرساحلی گناوه ،شهر ساحلی ریگ
28181
102484
گناوه
عسلویه ،نخل تقی ،بیدخون ،چاه مبارک
14496
73958
عسلویه
شهر ساحلی دیر ،بردخون ،بردستان ،دوراهک ،آبدان
16403
60612
دیر
شهر ساحلی امام حسن ،شهر ساحلی دیلم
9856
34828
دیلم
تعداد کل شهرهای استان بوشهر برابر  40شهر
450290
جمع کل 1163400

ردیف
10
11
12
13
14
15

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول  -2چالشهای منتخب حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب
عالمت
چالش
عالمت
چالش
اختصاری
اختصاری
X16
محدودیتهای اقلیمی مانند دمای باال
16 X1
افزایش جمعیت شهرها
X17
بیتوجهی به نهادهای عمومی و مدنی
17 X2
فقدان زیرساختهای فاضالب شهری
X18
 18 X3اعتامد ناکافی به مشارکت عمومی در مراحل مختلف
مدیریت پسابها و شیرابههای آالینده
X19
محدودیت پژوهشها و نوآوریهای مرتبط
عدم استفاده بهینه از روان آبها و سیالبهای شهری 19 X4
X20
عدم تناسب طرحهای شهری با زیرساختهای موجود  20 X5محدودیت منابع انسانی کارآمد بهویژه در سطوح محلی
 21 X6تفرق سازمانهای متعدد تصمیمگیر در مدیریت منابع آب X21
رسمایهگذار ی محدود در نوسازی و تأمین زیرساختها
فرسودگی تجهیزات و تأسیسات و هدر رفت باالی آب  22 X7فقدان سازوکارهای الزم برای تشویق بخش خصوصی X22
 23 X8فقدان اهداف و چشمانداز مشرتک مورد اجامع گروداران X23
سطح کیفیت جهیزات منابع آب (تأمین و توزیع)
 24 X9عدم توانایی نهادی و ساختاری در سازگاری با رشایط متغیر X24
توسعهی باغ ویالها در حریم قانونی شهرها
و عدم قطعیتها
 25 X10تأکید بر سیاستهای عرضه محور آب بهجای مدیریت X25
عدم سازوکارهای قانونی و حقوقی
هدفمند تقاضا
X26
عدم شفافیت و پاسخگویی نهادها
26 X11
بهرهوری پایین منابع موجود در بخشهای مختلف
استفاده غیرمجاز و بیرویه آب در کاربریهای شهری  27 X12فقدان عدالت در ارائه خدمات و ایجاد زیرساختها X27
X28
عدم حسابرسی شفاف از سازمانها و نهادها
28 X13
آلودگی منابع سطحی و زیرسطحی آب
 29 X14نظام ناکارآمد تعرفه و قیمتگذاری آب توسط سازمانها X29
پیامدهای منفی تغییر اقلیم
 30 X15فعالیت اندک رسانههای عمومی جهت آموزش همگانی X30
تنوع منابع آب قابل دسرتس

•رتبهبندی چالشهای مدیریت یکپارچه منابع آب
براساس نتایج حاصل از آرا خربگان اهمیت هر یک از چالشهای
مدیریت یکپارچه منابع آبی در کانونهای شهری استان بوشهر با
استفاده از مدل آنرتوپی شانون محاسبه و به ترتیب اولویت در
جدول ( )3منایش داده شدهاند.
براساس نتایج روش وزندهی آنرتوژی شانون ،پنج چالش که
بیشرتین وزن را دارند عبارتاند از "تفرق سازمانهای تصمیم گیر
نرشیه آب و توسعه پایدار

در مدیریت منابع آب"" ،تأکید بر سیاستهای عرضه محور آب
بهجای مدیریت هدفمند تقاضا"" ،پیامدهای منفی تغییر اقلیم"،
"نظام ناکارآمد تعرفه و قیمتگذاری آب توسط سازمانهای مرتبط"
و "رسمایهگذاریهای محدود در نوسازی و تأمین زیرساختها"
و وزن آنها نیز به ترتیب برابر  0/074 ،0/076 ،0/086 ،0/089و
 0/062است .عالوهبر این پنج چالش "عدم تناسب طرحهای شهری
با زیرساختها و تأسیسات موجود"" ،محدودیت منابع انسانی
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کارآمد بهویژه در سطوح محلی"" ،محدودیتهای اقلیمی مانند
دمای باال"" ،اعتامد ناکافی به مشارکت عمومی در مراحل مختلف و
"محدودیت پژوهشها و نوآوریهای مرتبط " به ترتیب با وزنهای
 0/013 ،0/014 ،0/015 ،0/016و  0/010کمرتین وزن را دارند.
براساس نتایج حاصل از مدل وزندهی آنرتوپی شانون ،چالشهای
بررسی شده وزنهای متفاوتی دارند و از بین این چالشها ،تفرق
سازمانهای تصمیمگیر در فرآیندهای مختلف مدیریت یکپارچه
منابع آب بهعنوان با اهمیتترین چالش شناخت ه شده است.
باتوجهبه وجود سازمانها و نهادهای رسمی و غیررسمی که
بهطور مستقیم و غیرمستقیم در امر تصمیمسازی و تصمیمگیری
و همچنین انجام اقدامات مرتبط با مدیریت منابع آب شهرها
نقش دارند ،اهمیت این چالش بهخوبی قابل درک است.
درحالیکه سیاستها و تصمیمگیریهای عمده در مدیریت منابع
آب شهرها بدون در نظر گرفنت جامعه مدنی در قالب اصول
حکمروایی شهری سبب شده است میزان مشارکت شهروندان و
بخش خصوصی در مراحل مختلف مدیریت منابع آب موجود به
حداقل برسد و عمده این تصمیامت رویکردی سلسلهمراتبی و
باال به پایین داشته باشد.
عالوهبراین و براساس نتایج حاصل از پژوهش ،تأکید بر
سیاستهای عرضه محور آب بهجای مدیریت هدفمند تقاضا
بهعنوان دومین چالش از نظر اهمیت وزنی نسبت به هدف
پژوهش شناختهشده است .امنیت این چالش بیشرت به دلیل

تأکید سیاستهای کلی ملی و منطقهای در چارچوب اقداماتی
نظیر انتقال بینحوزهای آب ،استفاده از منابع آب نامتعارف مانند
شیرینسازی آب دریا و غیره است بهگونهای که در سند آمایش
رسزمین استانهای مانند بوشهر که با مشکالت کمبود منابع آب
مواجه است ،این سیاستهای عرضه محور بهعنوان راهحل اصلی
مقابله با این کمبودها از طرف مراجع تصمیمگیری ارائهشده
است .درحالیکه اقداماتی مانند بازچرخانی آب و استفاده از
آبهای خاکسرتی هیچ جایگاهی در سیاستها و برنامههای
کوتاهمدت و بلندمدت مدیریت منابع آب ندارد.
همچنین از بین چالشهای بررسی شده ،نظام ناکارآمد تعرفه و
قیمتگذاری آب توسط سازمانهای مرتبط بهعنوان چهارمین
چالش از نظر اهمیت شناختهشده است .درصورتیکه این چالش
با سیاستگذاری مناسبتر قیمت آب شهرها مرتفع شود میتواند
نقش بازدارندهای در مرصف بیرویه آب و اصالح الگوی مرصف
بهویژه در مشاغل پرمرصف شهرها مورد توجه قرار گیرد .عالوهبر این
چالش رسمایهگذاریهای محدود در نوسازی و تأمین زیرساختها
نیز براساس میزان هدر رفت آب به دلیل زیرساختهای فرسوده
بهعنوان یکی از چالشهای مهم حکمروایی و مدیریت یکپارچه
منابع آب شهرها شناختهشده است و براساس آمار رسمی از رشکت
آب و فاضالب شهری استان بوشهر ،میزان  20تا  30درصد از منابع
آب موجود در اثر فرسودگی شبکههای توزیع در شهرهای استان از
دسرتس خارج میشود (جدول .)3

جدول  -3چالشهای مورد بررسی و وزن هر یک از آنها
ردیف
ردیف عالمت اختصاری وزن
ردیف عالمت اختصاری وزن
21
0/031
X9
11
0/089
X21
1
22
0/030
X2
12
0/086
X25
2
23
0/026
X3
13
0/076
X14
3
24
0/026
X4
14
0/074
X29
4
25
0/025
X22
15
0/062
X6
5
26
0/024
X24
16
0/054
X7
6
27
0/024
X17
17
0/053
X11
7
28
0/022
X10
18
0/039
X15
8
29
0/022
X1
19
0/039
X23
9
30
0/022
X26
20
0/032
X30
10

• تعیین جایگاه کانونهای شهری براساس چالشهای
حکمروایی آب
بهمنظور تعیین وضعیت نسبی هر یک از شهرهای استان
بوشهر که نقش کارکردی مرکز شهرستان را دارند و سازمانهای
مرتبط با مدیریت منابع آب هر یک بهعنوان حکومت محلی
چالشهای حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرها (مطالعه شهرهای استان ...

عالمت اختصاری
X12
X27
X28
X8
X13
X5
X20
X16
X18
X19
جمع کل

وزن
0/020
0/020
0/019
0/017
0/017
0/016
0/015
0/014
0/013
0/010
1/00

قلمداد میشوند ،از روش تحلیلی و اولویتبندی تاپسیس
استفادهشده است .براساس قضاوتهای صورت گرفته
توسط کارشناسان مستقر در سازمانها و نهادهای استان
و شهرستانی و نیز خربگان دانشگاهی و فعالین مدنی که
پیرامون موضوع پژوهش فعالیت میکنند و باتوجهبه ماهیت
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منفی چالشهای مورد بررسی ،وضعیت حکمروایی مدیریت
یکپارچه منابع آب مراکز شهرستان استان بوشهر بر اساس
شاخص
+A
شاخص
+A
شاخص
-A
شاخص
-A

X1
0/022
X16
0/023
X1
0/004
X16
0/014

X2
0/028
X17
0/022
X2
0/006
X17
0/013

X3
0/024
X18
0/025
X3
0/010
X18
0/010

X4
0/021
X19
0/021
X4
0/013
X19
0/013

اوزان استخراجشده با مدل رتبهبندی آنرتوپی شانون ،تعیین
شد (جدول .)4

جدول  -4فاصله از ایدهآل مثبت و منفی
X10 X9 X8 X7 X6
X5
0/022 0/021 0/024 0/025 0/033 0/025
X25 X24 X23 X22 X21 X20
0/020 0/020 0/020 0/022 0/020 0/019
X10 X9 X8 X7 X6
X5
0/009 0/008 0/012 0/010 0/007 0/005
X25 X24 X23 X22 X21 X20
0/017 0/016 0/012 0/017 0/012 0/010

براساس نتایج بهدستآمده ،مراکز شهرستانهای استان بوشهر،
نسبت به هم وضعیت متفاوتی دارند و در این بین شهرهای
دیر ،جم و کنگان به ترتیب با وزنهای  0/792 ،0/843و 0/789
نامناسبترین وضعیت رادارند .همچنین شهرهای بوشهر،
گناوه و دیلم به ترتیب با وزنهای  0/093 ،0/369و 0/38
نسبت به سایر شهرهای بررسی شده ،مناسبترین وضعیت را
دارند (جدول  .)5پس از تعیین وضعیت شهرها نسبت به هم،
دستهبندی شهرهای بررسی شده در طبقات مختلف ،از رابطه

X11
0/024
X26
0/022
X11
0/014
X26
0/013

X12
0/022
X27
0/028
X12
0/009
X27
0/011

X13
0/023
X28
0/025
X13
0/018
X28
0/012

X14
0/027
X29
0/018
X14
0/016
X29
0/009

X15
0/022
X30
0/019
X15
0/018
X30
0/010

تجربی استورجس 12انجامشده است.
براساس این محاسبات ،شهرهای بررسی شده در پنج طبقه و به
رشح ذیل دستهبندیشداند .از بین شهرهای بررسیشده ،شهر
بوشهر بهعنوان مرکز استان به دلیل برخورداری از زیرساختهای
مدیریت منابع آب مانند شبکه فاضالب و منابع متعدد تأمین
آب مانند آبشیرینکنهای دریا ،مترکز رسمایههای انسانی
و مالی و غیره نسبت به سایر مراکز شهرستانهای استان،
وضعیت بهرتی دارد.

جدول  -5رتبهبندی نهایی شهرهای مورد مطالعه و وضعیت آنها نسبت به هم
وزن نهایی طبقات دستهبندی وضعیت حکمروایی
Di+
Diمراکز شهرستانهای استان بوشهر
0/393
47/34
35/26
بوشهر
کامالً مطلوب
0/498-0/393
0/401
12/21
38/65
گناوه
0/420
12/71
25/55
دیلم
مطلوب
0/603-0/498
0/589
41/26
48/77
برازجان
0/638
39/20
50/11
اهرم
متوسط
0/708-0/603
0/645
38/91
50/51
خورموج
0/689
25/95
61/04
عسلویه
نامطلوب
0/813-0/708
0/789
27/81
54/74
کنگان
0/792
33/28
50/66
جم
کامالً نامطلوب
0/918-0/813
0/843
28/41
56/53
دیر

همچنین شهرهای گناوه و دیلم به دلیل جمعیتپذیری کمرت
و برخورداری از زیرساختهای الزم جمعآوری فاضالب و
تصفیهخانه نسبت به سایر شهرهای بررسیشده ،بعد از بوشهر
به ترتیب در سطح مطلوب و متوسطی از لحاظ حکمروایی منابع
آب قرار گرفتهاند .در بین شهرهای بررسی شده شهر دیر به
دلیل عدم برخورداری از منابع آبی متعدد سطحی و زیرسطحی
چاههای تأمین آب رشب ،عدم زیرساختهای فاضالب شهری،
استفاده از آبهای رشب در فضاهای سبز شهری ،عدم احداث
نرشیه آب و توسعه پایدار

آبشیرینکنهای دریایی و مشارکت پایین بخش خصوصی در
رسمایهگذاریهای الزم در سطح کامالً نامطلوب از حکمروایی
منابع آب شهری قرار گرفته است .همچنین باوجود تجهیزات
منابع آب حداقلی (آبشیرینکن  10هزارمرتمکعبی در شهر
کنگان و منابع آب زیرسطحی در مجاورت شهر جم) به دلیل
جمعیتپذیری گسرتده این دو شهر ناشی از توسعه صنایع
نفت و گاز ،شاخصهای حکمروایی و مدیریت یکپارچه آب ،در
وضعیت و سطح نامطلوب قرار دارند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها

 )6توسعه و تجهیز زیرساختهای منابع آبی براساس اصل
عدالت توزیعی در میان شهرستانها
 )7افزایش آگاهیهای عمومی شهروندان در جهت اصالح
سبک زندگی و الگوی مرصف آنها و استفاده حداکرثی از
ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد در رفع موانع و چالشهای
موجود
 )8توسعه زیرساختهای مرتبط با ذخیره و استفاده مجدد از
سیالبها و روان آبهای موجود در فصل بارندگی مانند آب
انبارهای روستایی که در مناطق مختلف استان مورد استفاده
قرار می گیرند.
 )9ارائه مشوقهای مشارکت طلبی برای شهروندان در جهت
حل چالشهای حوزه آب
 )10برگزاری نشستهای مشرتک با سازمانهای موثر در حوزه
منابع آب و هامهنگسازی اهداف و برنامهها در راستای
مدیریت یکپارچه
 )11استفاده از ظرفیتهای نهادهای علمی و پژوهشی
بهمنظور دستیابی به نوآوریها و ایدههای جدید در راستای
بهبود مدیریت یکپارچه منابع آب شهرها
 )12اصالح و بهبود دستورالعملهای و قوانین واگذاری
انشعابات آب در سازمانهای مربوط به آن و همچنین
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهرها
به کاربریهای نامتعارف مانند باغ ویالها و قطع انشعابات
غیرمجاز آنها.

وجود موانع و چالشهای متعدد پیرامون مدیریت منابع
آبی شهرها و پیچیدگی فرآیند تصمیمگیری و اجرای اقدامات
مورد نیاز ،رضورت توجه به رویکردهای یکپارچه و سیستمی
در مدیریت منابع آب براساس اصول و معیارهای حکمروایی
شهری و به رسمیت شناخنت همه گروداران را افزایش داده
است ( Nieuwenhuisو همکاران2021 ،؛  Pahl-Wostlو
همکاران2020 ،؛  .)2021 ،Pandeyبر این اساس ،پژوهش
حارض به دنبال شناسایی چالشهای موجود در حکمروایی
مدیریت منابع آب شهرها و همچنین تعیین اهمیت نسبی و
اولویتبندی آنها باتوجه به اهداف مدیریت یکپارچه منابع
آب شهرها است تا ضمن شناسایی چالشهای موجود و میزان
اهمیت آنها ،بتواند زمینه رفع این چالشها و تعیین وضعیت
مناطق مختلف کشور را نسبت به هم فراهم مناید .براساس
نتایج بهدستآمده و بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش
مدیران و تصمیمگیران باید در کنار پرداخنت به چالشهای
موجود ،برنامهریزی تدوین شده با رویکرد یکپارچه و با
محوریت اصول حکمروایی شهری و با حضور همه گروداران
تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچه منابع آب در همه مراحل
آن زمینه دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب مورد نیاز
شهرهای استان فراهم منایند .در ادامه پیشنهادهایی جهت
دستیابی به اهداف پژوهش بیان شده است.
 )1افزایش همکاریهای بین بخشی و ایجاد چشمانداز مشرتک
در سطح شهرستانها و استان با هدف ترسیع فرآیندهای
تصمیمسازی و تصمیمگیری و جلوگیری از موازی کاری در
انجام امور مرتبط با مدیریت یکپارچه منابع آب
 )2برنامهریزی عملیاتی و اجرایی با حضور همه گروداران و
مشارکتکنندگان در سطوح منطقهای و محلی بر اساس اصول
و معیارهای حکمروایی مدیریت یکپارچه منابع آب شهرهای
استان
 )3جلوگیری از اتخاذ سیاستهای عرضه محور در مدیریت
منابع آب و پرداخنت به مباحث مربوط به بازچرخانی آب و
استفاده از آبهای خاکسرتی در شهرهای استان
 )4بهبود امینت رسمایهگذاری در ایجاد ،نوسازی و توسعه
زیرساختهای موجود توسط بخش خصوصی با هدف استفاده
از ظرفیتهای موجود به ویژه در پروژههای شیرینسازی آب
دریا
 )5استفاده از آب خاکسرتی در مشاغل پرمرصف شهری
و جلوگیری از استفاده آب رشب در فضاهای سبز شهری و
شغلهای پرمرصف مانند کارواشها

چالشهای حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرها (مطالعه شهرهای استان ...

پینوشت
1- Governance
2- Government
)3- Integrated water source management (IWSM
)4- Global Water Partnership (GWP
)5- American Water Resources Association (AWRA
6- London School of Economics and Political Science, LSE Cities
)7- UCLG (United Cities and Local Governments
8- United Nations Human Settlement Program
)(https://unhabitat.org/
9- Brainstorming
10- Shannon Entropy
11- Technique for Order of Preference by Similarity
to Ideal Solution- TOPSIS
12- Sturgess
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Abstract
Understanding groundwater resource systems is crucial to
protecting and monitoring them. Despite many studies on
water resources management and related issues and biosafety,
Attempts to systematically identify, classify, or analyze
stakeholders and the importance of their role and position in
participatory management and governance of water resources
are very rare. Therefore, this study is to identify and understand
the importance of stakeholders in terms of power and interests
in the field of groundwater resources in the Hamadan-Bahar
plain. The statistical population of the study includes farmers
exploiting groundwater resources and experts of organizations
related to groundwater resources in the Hamadan-Bahar
plain. Based on the results of experts opinions matrix and
farmers, the regional water organization, MPs and the water
and sewerage organization with averages of 93.35, 6.7 and
6.77 with the highest power, respectively, Also, in terms of
benefits, farmers, regional water organization and Jihad-eAgriculture organization have higher benefits with averages of
6.97, 16.7 and 5.5, respectively. Also, the results of the MannWhitney test showed that there is no significant difference
between the opinions of the two groups in terms of power and
interests of stakeholders. According to both groups, the most
benefits are related to farmers because they are the main actors
and stakeholders in the use and exploitation of groundwater
resources. Based on the matrix of stakeholders, the necessary
strategies were adopted for each sector. The results of this study
can be considered as an initial understanding and identification
of stakeholders and then as a basis for analysis with emphasis on
the development of programs and strategies needed to improve
the protection and exploitation of groundwater resources.
Keywords: Stakeholders, Groundwater Resources, Power-Benefit
Matrix, Agricultural Stakeholders, Agricultural Development.
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درک سیستمهای منابع آب زیرزمینی برای حفاظت و نظارت
 با وجود مطالعات بسیاری که در زمینه.از آنها بسیار مهم است
مدیریت منابع آب و مسائل مربوط به آن و امنیت زیستی
 طبقهبندی، تالش برای شناسایی سیستامتیک،انجام گرفته است
و یا تجزیه و تحلیل گروداران و اهمیت نقش و جایگاه آنان در
 بنابراین.مدیریت مشارکتی و حکمرانی منابع آب بسیار نادر است
هدف این مطالعه شناسایی و درک اهمیت گروداران از نظر قدرت
-و منافع در حوزه حکمرانی منابع آب زیرزمینی در دشت همدان
 جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان بهرهبردار از.بهار میباشد
منابع آب زیرزمینی و کارشناسان سازمانهای مرتبط با منابع آب
 براساس نتایج ماتریس نظرات.بهار است-زیرزمینی دشت همدان
 جهاد کشاورزی و، سازمان آب منطقهای،کارشناسان و کشاورزان
6/77  و6/7،93/35 سازمان آب و فاضالب به ترتیب با میانگینهای
 استانداری و، کشاورزان،باالترین قدرت و همچنین از نظر منافع
5/5،16/7 ،6/97 اداره کل منابع طبیعی به ترتیب با میانگینهای
 همچنین نتایج آزمون منویتنی نشان داد.منافع باالتری دارد
تفاوت معنیداری بین نظرات دو گروه از نظر قدرت و منافع
 بیشرتین منافع مربوط، از نظر هر دو گروه.گروداران وجود ندارد
به کشاورزان میباشد چرا که بهعنوان بازیگران و گروداران اصلی
 براساس،در استفاده و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی میباشند
.ماتریس گروداران اسرتاتژیهای الزم برای هر بخش اتخاذ شد
نتایج این مطالعه میتواند بهعنوان درک و شناسایی اولیه گروداران
و سپس بهعنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل با تأکید بر توسعه
برنامهها و اسرتاتژیهای الزم جهت بهبود حفاظت و بهرهبرداری
.از منابع آب زیرزمینی مورد توجه و استفاده قرار گیرد
- ماتریس قدرت، منابع آب زیرزمینی، گروداران:واژههای كلیدی
. توسعه کشاورزی، گروداران کشاورزی،منافع
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بر مدیریت و حفاظت پایدار از این منابع دارد .تحلیل گروداران به
تشخیص قدرت ،اهمیت ،سطح آگاهی و سایر خصوصیات گروداران
پرداخته و هدف اصلی آن تجزیه و تحلیل گروداران و حل و فصل
اختالفات در راستای توسعه چشم انداز طرحهای مدیریت پایدار
منابع آب در یک منطقه میباشد .تحلیل گروداران در برنامهریزی
منابع آب ایجاد درك متقابل بهرتی میان مدیران و مرصفکنندگان
را میطلبد و باعث میشود تصمیمگیری به شکل پایدارتری صورت
گیرد .تحلیل گروداران اطالعات مفیدی در مورد افرادی که در
طرحهای مدیریت منابع آب دخیل هستند ،ارائه میدهد .این
اطالعات میتواند بهعنوان ورودی تحلیلهای دیگر در نظر گرفته
شوند که برای طراحی اسرتاتژیها و تسهیل حامیت از طرحهای
اصالحکننده ،استفاده میشوند ( Holménو .)2008 ،Billgren
تجزیه و تحلیل گروداران در علم تجارت آغاز شد ،اما به طور
گسرتدهای در زمینههای دیگر مانند مدیریت منابع طبیعی ،اقتصاد،
علوم سیاسی ،بخش بهداشت و علوم محیطزیست استفاده میشود.
مفهوم گروداران اولین بار در انستیتو پژوهشهای Standford
( )1963مطرح شد )1984( Freeman .با انتشار کتابی با عنوان
"مدیریت راهربدی :مبتنی بر گروداران" دیدگاه جدیدی وارد زبان
مدیریتی دنیا کرد ( Mitchellو همکاران .)1997،تجزیه و تحلیل
گروداران یک علم ثابت و قابل تعمیم نیست و گروداران به طرق
مختلف در پروژهای تأثیرگذار خواهند بود که با گذشت زمان
تغییر میکنند ،اما این اولین قدم در ایجاد سیاست مشارکتی است
ش دیگران در توسعه و اجرای
و به گروداران درک روشنی از نق 
موفقیتآمیز هر پروژه را میدهد ( Allenو 2010 ،Kilvington؛
 Kennonو همکاران .)2009 ،از طریق تجزیه و تحلیل گروداران
در مدیریت منابعطبیعی ،میتوان گروداران مختلف را شناسایی
و در اولویت جنبههای مختلف تصمیمگیری قرار داد ( Vogelو
 .)2005 ،Mushoveتحلیل گروداران نه تنها درک نقش سایر گروداران
در سیستم ،بلکه رابطه و ارتباط بین آنها وجود تعامالت متقابل و
تأثیرات ارتباطات بین آنها را مشخص میکند (.)2017 ،Yamaki
سازمان  )2002( UNDPگروداران را اینگونه تعریف میکند :افراد،
گروهها یا اشخاصی که در اجرای سیاستها و اهداف یک برنامه یا
سیاست نقش و منافعی دارند و شامل جامعهای است که به دنبال
تغییر دادن برنامهها و موفقیت سیاسی خود میباشند ،کارکنانی که
فعالیتها را اجرا میکنند ،مدیران برنامهها و سیاستها که بر نحوه
اجرا نظارت دارند ،تصمیمگیرندگانی که در سیاستها و برنامههای
مرتبط تصمیمگیری میکنند ،حامیتکنندگان ،منتقدان و افرادی که
بر سیاستها و برنامههای منطقه اثر میگذارند (.)2002 ،UNDP
 )1988( Frederickو  )1994( Clarksonگروداران را به دو دسته
اولیه یا مستقیم و غیر مستقیم یا ثانویه تقسیم میکنند (Shen
و همکاران .)2012 ،گروداران از نظر ریچارد ادوارد فریمن چنین
تعریف میشود :هر گروه یا فردی که بتواند اهداف سازمان را تحت

مقدمه
آبهای زیرزمینی از مهمرتین و ارزانرتین منابع تأمین آب در جهان
میباشند که استفاده بیرویه از این منابع معضالت بسیاری برای
انسان و محیطزیست ایجاد کرده است .موضوع «حکمرانی»،
در دهههای اخیر مورد توجه مجامع علمی بسیاری قرار گرفته
است .هر یک از محققان ،حکمرانی را با ابعاد و اهداف مختلفی
تعریف منودهاند (پایسته و همکاران .)1399 ،حکمرانی منابع آب
در دسرتس ،یک عامل کلیدی مهم برای دستیابی به امنیت آبی
در سطح منطقهای و جهانی محسوب میشود (.)2001 ،Allen
منابع آب در کشور ما با چالشها و معضالت فراوانی روبهرو
است ،یکی از این چالشها شناسایی گروداران و مشارکت ایشان در
حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع مختلف آبی است (طاهری
تیزرو و همکاران .)1397 ،کم توجهی به نقش و تأثیر گروداران
و پذیرش رسمی آنان در دو بعد محلی و منطقهای و همچنین
حضور گروداران متعدد باید در فرایندهای برنامهریزی مورد توجه
قرار گیرند ،چرا که در هر دو بعد آن چالشهای متعددی به چشم
میخورد (فیروزنیا و قرنی آرائی.)1394 ،
در کشور ما منابع آب بهطور جدی دچار ساختار نامناسب حکمرانی
آب میباشد (رصامی و همکاران .)1400 ،در بخش آب ،تعدد
گروداران و تنظیم منابع آب بهطور طبیعی با درگیریها و رقابتهای
بسیاری همراه است .در ایران تصمیمگیری در زمینه چگونگی
مدیریت منابع آب از سوی سازمانها و نهادهایی شکل میگیرد که
منافع متضادی با یکدیگر دارند و برنامهریزی و نظارت بر این منابع بر
عهده نهاد واحدی نیست .از سوی دیگر مشارکت مرصفکنندگان در
تصمیمگیریها که ارتباط مستقیم با بهرهبرداری از منابع آبی دارند،
بسیار ضعیف و کمرنگتر میباشد .ازاینرو توجه به متامی گروداران
در مدیریت منابع آب اهمیت دارد زیرا موفقیت برنامهریزی،
تصمیمسازی و تصمیمگیری در مورد منابع یک منطقه بدون توجه
به نقش ایشان ممکن است با مشکالت و چالشهایی روبهرو شود
( .)2011 ،Bagherzadeh Karimiبرای فرایندهای مشارکتی اصطالح
حکمرانیمشارکتیبهکارگرفتهمیشود.حکمرانیمشارکتیترتیباتی
است که در آن طیف گسرتدهای از گروداران به طور مستقیم در
فرایندهای تصمیمگیری جمعی در تعامل با یکدگیر هستند و هدف
آن اجرای سیاستهای عمومی یا مدیریت برنامههای عمومی است
( Gashو .)2007 ،Ansell
منابع طبیعی به ویژه منابع آب و مسائل محیطزیستی ،به شدت
نامتمرکز و تکهتکه شدهاند و گروداران زیادی با خواستهها و
رویکردهای مختلف وجود دارند .از این رو مشارکت ،همکاری
و درگیر کردن گروداران در منابع طبیعی اهمیت ویژهای دارد
(کالهی .)1400 ،گروداران مختلفی در بخش منابع آب زیرزمینی
حضور دارند که توجه به نقش و جایگاه هریک از آنان تأثیر بزرگی
نرشیه آب و توسعه پایدار
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تأثیر قرار دهد یا تحت تأثیر آن قرار گیرد ( Wellardو ،Grimble
 .)1996گروداران اشخاص ،گروهها و نهادهایی (سازمانیافته یا
سازمان نیافته) هستند که به یک پروژه عالقهمنداند یا نتیجه آن را
تحت تأثیر قرار میدهند ،گروداران اصلی ،نفوذ و اهمیت زیادی
در پروژه دارند ( Abdus Salamو  .)2006 ،Noguchiگروداران
کلیدی قدرت و مرشوعیت در سیستم دارند درحالیکه گروداران
اصلی گرودارانی هستند که از آن منابع استفاده میکنند (،Yamaki
 .)2017گروداران اسرتاتژی و سیاستهای مختلفی برای رسیدن به
اهدافشان بهکار میگیرند .معموالً درک ایشان از منابع ،عملکردها
و حتی هدف متفاوت است .این عدم تجانس درک میان گروداران
باعث شده حتی اشرتاک نظر ایشان در مورد هدف از دستیابی به
هدف نیز مشکلتر باشد ( .)2012 ،Anنویسندگان مختلف روشها
و رویکردهای مختلفی را برای تجزیه و تحلیل گروداران ارائه کردهاند
( Suchiradiptaو  .)2017 ،Saravananتحلیل گروداران به طیفی
از ابزارها و رویکردها برای درک سیستم از طریق شناسایی بازیگران
اصلی یا گروداران براساس ویژگیها ،روابط متقابل و عالیق و منافع
مربوط به آنها اشاره دارد .تحلیل گروداران از روشهای مشارکتی
طراحی برنامهها مشتق میشود که به دنبال دستیابی و یکپارچگی
منافع گروههای محروم و کمرت قدرمتند است .یکی از جنبههای
اصلی تعامل گروداران ،موضوع مشارکت از جمله مشارکت عمومی
گروداران است .گروداران ممکن است قدرتی نداشته باشند ،اما
مشارکشان رضوری است ( Mushoveو .)2005 ،Vogel

برای شناسایی ذینفعان و تعیین حق تقدم آنان مطـرح کـرده
است .از این رو شناسایی گروداران بسیار با اهمیت میباشد .پس
از شناسایی گروداران ،مرحله تجزیه و تحلیل گروداران است .این
مرحله ارتباطاتی را که در عملکرد یک سیستم حکمرانی وجود
دارد را شناسایی و تحلیل میکند .مترکز باید بیشرت در تحلیل
منافع ،انگیزهها و قدرت/منافع تأثیرگذار بر بخش آب و همچنین
دینامیکهای سیاسی اثرگذار بر اصالحات بخشها باشد (،UNDP
 .)2013همچنین متخصصین آب باید مهارتهای مورد نیاز بـرای
كـاربردی منـودن راهحلها بهعنوان راه سوم که شامل :توانایی ایجاد
مـذاكره ،همكـاری و تعـاون ،ارتبـاط ،تـسهیل فراینـدها ،رهبـری و...
است ،را داشته باشند ( Van Vurenو همكاران.)2009 ،
جهت موفقیت برنامهها مدیران و مرصفکنندگان برای دستیابی
به پایداری منابع آب باید رویکردشان را تغییر دهند ( Elsawahو
همکاران .)2013 ،جلب حامیت مرصفکنندگان و تغییر رویکرد
مدیران ،نیازمند باال بردن سطح آگاهی ایشان از مشکالت منابع
آب و درک عواقب ناشی از اعامل سیاستهای مختلف میباشد
( .)2003 ،Staveافزایش سطح آگاهی نیازمند برقراری ارتباط مؤثر
میان مدیران و مرصفکنندگان آب میباشد ( Elsawahو همکاران،
 )2013اما برقراری ارتباط مؤثر بین کسانی که اسرتاتژی به آنها
تحمیل میشود و کسانی که اسرتاتژیها را تدوین میکنند ،بسیار
مشکل است ( Elsawahو همکاران.)2015 ،
در تدوین برنامههای مدیریت آب در درجه اول مرصفکنندگان
درگیر میشوند .منظور از مرصفکنندگان کسانی هستند که
اسرتاتژیها به ایشان تحمیل میشود .توجه به مرصفکنندگان در
تصمیمگیریها جهت موفقیت برنامهها رضوری است .زیرا رفتار
افراد بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر روی مرصف منابع تأثیرگذار
خواهد بود ( Elsawahو همکاران .)2013،در واقع مدیریت منابع
طبیعی مدیریت منابع انسانی است؛ بنابراین عدم موفقیت در
پایینترین سطح تصمیمگیری منجر به عدم موفقیت راهحلها
میشود؛ زیرا منیتوانند اهداف برنامهها را برآورده سازند .بهعنوان
مثال افزایش قیمت آب در مدیریت تقاضا ممکن است منجر به
افزایش غیرقانونی برداشت آب و در نتیجه افزایش مرصف آب شود.
در واقع رشوع تعارضات با نحوه درگیر منودن مرصفکنندگان در
برنامهها و میزان قدرت دادن به ایشان شکل میگیرد ( Elsawah
و همکاران.)2011 ،
در زمینه شناسایی ،تجزیه و تحلیل ،روابط گروداران و همچنین
تدوین نقشه شناختی ایشان تاکنون تحقیقات گسرتدهای انجام شده
است .به طور مثال  Rastogiو همکاران ( ،)2010مطلوبیت تحلیل
گروداران جهت مدیریت مناطق حفاظت شده را ارزیابی میمناید.
در پژوهشهای ایشان از چهارچوبهای انتخاب گروداران کلیدی و
ارزیابی خصوصیات گروداران که شامل سطح آگاهی ،منافع ،منابع
در دسرتس ،قدرت ،قدرت رهربی و اهمیت میباشد ،استفاده شده

گروداران در مدیریت منابع آبی
گروداران متعـددی در حـوزه اراضـی و آب بـا عالیق ،ارزشها و
نگرشهای متفـاوت دخالـت دارنـد ،كـه تضادها و توافقهای آنها
در توسعه و تحقق مـدیریت پایدار اراضـی و آب اهمیت ویژهای
دارد و باید این دیدگاهها از ابتدا در برنامهها لحاظ شود (باللی
و همکاران ،)2009( Termeer .)1390 ،فرآینــد مــدیریت آب
را بهعنــوان یك حكمرانی پیچیده مـشتمل بـر بـازیگران متعـدد
همـراه بـا واقعیتها و مسائل متفاوت میداند ،كه در آن گفتگـو
و بـازی قـدرت شـكل مـیگیرد ( Van Vurenو همكاران.)2009 ،
گروداران آب ،یا مالک حقابه یا خریدار آب ،یا بهرهبردار ،تصمیمگیر
و شاید هم پیامنکار و خدماتدهنده حوزه آب هستند ،بیشرت
كسانی میباشند كه بر روی پروژه اثرگذار بوده و یا از آن اثرپذیر
هستند (کالهی .)1400 ،گروداران آبهای زیرزمینی کسانی هستند
که به منابع یک سفره آبخوان مشخص عالقه زیادی دارند و ممکن
است به دلیل استفاده از آبهای زیرزمینی ،یا فعالیتهایشان
باعث آلودگی و یا حفاظت از آبهای زیرزمینی شوند (Garduño
و همکاران )2013( Matilainen .)2009 ،سه صفت قـانونی بـودن،
برخـورداری از قـدرت و رضورت داشنت را بهعنوان معیارهای الزم
شناسایی و ارزیابی گروداران در حکمرانی منابع آب زیرزمینی (مورد مطالعه :دشت ...
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است .در برنامه توسعه ملل متحد در مورد حاکمیت آب ،نقش قدرت
و منابع در دسرتسی گروداران به آب مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این مطالعات از روشهای ترویجی در سطح جهانی استفاده شد.
نتایج طرحهای مختلف با استفاده از چهارچوب ارائه شده با موفقیت
ارزیابی شدند (ابراهیمی1394 ،؛  Elsawah .)2009 ،Frenkenو
همکارانش ( )2011در اسرتالیا برای جلوگیری از منفی شدن بیالن آب
زیرزمینی ابتدا اقدام به شناخت تعارضات میان گروداران منطقه و
تحلیل نقش شناختی ایشان منودند .همچنین  Hermansو همکاران
( )2012از طرحی شبیه به نقشه راه سامانههای با کنشگران متعدد
در مدیریت آب جهت طرحریزی و پایش برنامههای بلند در منطقه
مورد مطالعه خود استفاده منودند )2013( Yang .از تحلیل گروداران
کلیدی و تجزیه و تحلیل روابط ایشان جهت استخراج نگرش ایشان
نسبت به طرحهای مدیریت آب استفاده منوده است Chevalier .و
همکاران ()2017چگـونگی توزیع قدرت در شـبكههـای فرابخـشی
گروداران هشت كشور اروپایی را بررسی کردند و آنها را از نظر
الگوهـای توزیع قـدرت بـا یكـدیگر مقایسه کردند .یافتهها نشان
داد نفوذ و تأثیر نهادهای دولتی ،مانعی بر رس راه ایجاد ارتباطهای
فرابخشی در میان گروداران است.
در ایران نیز تعداد اندکی از مطالعات درباره تجزیه و تحلیل فضا
و روابط گروداران انجام شده است (ابراهیمی و همکاران.)1393 ،
حامتی و همکاران ( ،)1396در زمینه شناسایی تعارضات مدیریت
آب با استفاده از تحلیل کنشگران ابتدا از طریق تحلیل گروداران به
شناسایی کنشگران و پس از آن به بررسی تعارضات و تحلیل مسائل
موجود در زمینه منابع آب دشت مشهد پرداختند .نتایج نشان داد
رشکتهای آبفا و آب منطقهای استان خراسان رضوی بهعنوان
تأثیرگذارترین گروداران شناسایی شدند .یافتههای اقبالی و همکاران
( )1399نشان داد شورای عالی آب ،استانداریها ،وزارتخانههای نیرو
و جهاد کشاورزی و سازمانهای تابع آنها جزء گروداران کلیدی در
سطح حوضه آبریز زایندهرود میباشند .غنیان و همکاران ()1401
نشان دادند در بیشرت بخشها کشاورزان در سطح مزارع در کنار
سازمانهایی همچون جهاد کشاورزی ،صدا و سیام ،جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری ،آب منطقهای و ستاد احیا دریاچه ارومیه بهعنوان ذینفع
اصلی و کلیدی جامنایی شده است .بنابراین این گروداران را میتوان
در گروه تأثیرگذاران قرار داد .موسوی نوکنده و همکاران ()1393
گروداران موثر و دخیل در امر مدیریت عرصههای جنگلی در هفت
گروه اصلی مجریان و بهرهبرداران ،اساتید و صاحبنظران ،کشاورزان،
دامداران ،گردشگران ،کارشناسان و سمنها ( )NGOsاز بین نوزده
زیرگروه ذینفعان تعیین شدند .پیشربد اهداف مدیریت پایدار منابع
طبیعی و جنگلها با شناسایی و حضور فعال کنشگران کلیدی و
مهمرتین و موثرترین گروههای ذینفع یعنی مجریان و بهرهبرداران
تولیداتجنگلیبههمراهسایرگرودارانشناساییشدهتحققمییابد.
ابراهیمی آذرخواران و همکاران ( )1398در بررسی تحلیل موقعیت
نرشیه آب و توسعه پایدار

گروداران در ساختار حکمرانی شبکهای آب در حوزه آبخیز طالقان
نشان دادند رهربان محلی ،در اقتدار و نفوذ اجتامعی باالتری نسبت
به سایر گروداران قرار دارند که نقش بسزایی در استقرار حکمرانی آب
و برقراری پیوندهای ارتباطی با سایر بهرهبرداران در سطح محلی ایفا
میکنند .ساالری و همکاران ( )1394شبکه اجتامعی گروداران را جهت
رسیدن به مدیریت پایدار منابع آب بررسی کردند .در پژوهشهای
ایشانرسمایه اجتامعی درتحلیل گروداران بررسیشد ،ایشان دریافتند
کاربرد روش تحلیل شبکه در بهبود مدیریت مشارکتی آب در راستای
حفظ و توسعه منابع آب الزم است چون ضعف رسمایه اجتامعی و
عدم اتحاد بین گروداران منجر به کاهش اعتامد و مشارکت میشود.
غفوریفرد و همکاران ( )1394با استفاده از ماتریس تعامالت رابطه
بین منافع و قدرت را طبق چهارچوب  )2013( UNDPتبیین کردند،
ایشان تعامالت میان گروداران دشت رفسنجان را در چهار سطح
تقسیمبندی و قدرمتندترین گروه گروداران را مشخص منودند .نتایج
بهدست آمده بیانگر کمبود اعتامد و مشارکت ضعیف در این زمینه
است .نتایج مشابه در پژوهشهای ابراهیمی ( )1394بهدست آمده
است.کاربردهای پیرشفتهتری از تحلیل گروداران در زمینه مدیریت
منابع آب صورت گرفته که در ترکیب با مدلهای هیدرولوژیک
میباشند .علیزاده و همکاران ( )1395پارامرت عدالت را در تلفیق
روشهای بهینهسازی و شبیهسازی هیدرولوژیک در حوضه آبریز
بهکار برده است و نتیجه گرفتند اعامل سیاستهای تخصیص بهینه
حاصل از مدل چان هزنی موجب کاهش قابلتوجه برداشت از آب
زیرزمینی میشود .طاهری تیزرو و همکاران ( )1397در تحلیل سطح
آگاهی گروداران نشان داد ،عوامل آگاهیدهنده در میان گروداران
مانند رسانه یا سایر گروهها باید اطالعات بیشرتی در زمینه منابع آب
منطقه داشتهباشند.ازسوی دیگرآگاهیپایینسیاستمدارانکه نقش
مهمی در تأمین منابع آب در منطقه ایفا میکنند نگرانکننده است.
از لحاظ اهمیت نیز گروداران در گروههای سیاستمداران و مدیران جز
قدرمتندترین افراد و مرصفکنندگان شهری ضعیفترین گروداران از
اینمنظرهستند.
باتوجهبه اینکه دشت همدان–بهار یکی از قطبهای هم کشاورزی
کشور است و نقش آن در تولیدات کشاورزی بسیار حائز اهمیت
میباشد ،به دلیل برداشت بیش از حد از سفرههای آب زیرزمینی و
منفی شدن بیالن منابع آب زیرزمینی بهعنوان دشت ممنوعه اعالم
شده و باتوجهبه اینکه یکی از عوامل کاهش منابع آب زیرزمینی
عوامل انسانی است و کم توجهی به نقش و تأثیر گروداران و
پذیرش رسمی آن در فرایندهای برنامهریزی چالشهای متعددی
ایجاد کرده است ،بنابراین در این مطالعه به شناسایی گروداران
و مشارکت ایشان در حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع آب
میپردازد که هدف اصلی آن تجزیه و تحلیل گروداران و بهکارگیری
اسرتاتژیهای مناسب ،به حل و فصل اختالفات در راستای توسعه
چشم انداز طرحهای مدیریت پایدار منابع آب در منطقه میباشد.
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• ماتریس قدرت-منافع گروداران
یکی از شناخته شدهترین ابزار مدیریت ذینفعان ،ماتریس
قدرت-منافع است .این روش در اصل توسط مندلو ابداع شد،
اما توسط جانسون و اسکولز اقتباس گردید و با جایگزین منودن
اندازهگیری منافع به جای محور داینامیک ،به شکل فعلی ماتریس
قدرت-منافع بهصورت شکل ( )1منایش داده میشود (Landin
و  .)2005 ،Olanderهامنگونه که در این شکل مشاهده میشود،
افراد با قدرت تأثیرگذاری باال و منافع زیاد ،بهعنوان پیشبرندگان
طرح شناخته میشوند .ضمن آنکه مدافعان اهمیت باالیی دارند.
از این رو میتوان گفت ،تحلیل گروداران در هر برنامه و پروژهای
به شناسایی بازیگران و گروداران؛ شناخت ویژگیهای گروداران؛
شناخت محدودههای انتظارات مربوط به هر بخش و گروه گرودار؛

تصمیمگیری راهربدی برای ساماندهی استفاده از نفوذ بازیگران و
گروداران نیازمند است ( Jepsenو .)2009 ،Eskerod

شکل  -1ماتریس قدرت-منافع

دشت همدان-بهار به دالیل حساسیت خاص در امر تغذیه و تخلیه،
همچنین اهمیت تأمین آب رشب ،نوسان آبخوان سفره آب زیرزمینی
دشت در دوره آماری بلند مدت با مساحت  468کیلومرت مربع مورد
بررسی و ارزیابی قرارگرفته است .روند کلی هیدروگراف معرف آب
زیرزمینی دشت نزولی و نشانگر بروز افتی مداوم همراه با کاهش
ذخایر آب مخزن زیرزمینی میباشد .براساس دادهها میزان افت
متوسط آبخوان در مقطع زمانی  1370لغایت  1387برابر  0/75مرت
میباشد .این مقدار افت حاکی از تغییرات نگران کنندهای در کاهش
ذخایر آب زیرزمینی منطقه است .مهمرتین دلیل آن برداشت بیش
از حد مجاز از آبهای زیرزمینی منطقه بهویژه توسط چاههای
کشاورزی میباشد .اضافه برداشت از مخزن در طول دوره آماری
 17ساله با افت کلی  78/12کرسی حجم مخزن معادل 54/278
میلیون مرتمکعب برآورد شده است (متوسط ساالنه کرسی حجم
مخزن برابر  38/16میلیون مرتمکعب در سال میباشد) (رحامنی و
سدهی.)1384 ،

مواد و روش
تحقیق حارض ،از نظر هدف ،کاربردی و براساس روش گردآوری
دادهها ،توصیفی و از نوع پیامیشی است .قلمرو مکانی دشت
همدان-بهارمیباشد.
• معرفی منطقه مورد مطالعه
دشت همدان-بهار با وسعت  880 kmبین طول رشقی ´ 48°17تا
´ 48°33و ´ 34°49تا ´ 35°02عرض شاملی در ارتفاع 1800-1700
مرت از سطح دریا قرار دارد .حوضه آبریز این دشت موسوم به سیمینه
رود با وسعت  2459 km2در دامنه شاملی ارتفاعات الوند واقع
هستند .گسرتش سطحی آبخوان اصلی دشت  468 km2و وسعت
ارتفاعات 1579 km2است (نوذری و زالی .)1392 ،خروجی حوضه
در اراضی کوشکآباد از ناحیه شاملی قرار دارد و سفره آب زیرزمینی
با دشتهای کبودرآهنگ و قهاوند ارتباط هیدرولوژیکی دارد (سازمان
آب منطقهای همدان .)1399،شکل ( )2موقعیت دشت مورد مطالعه
را نشان میدهد (مطالعات برنامه آمایش استان همدان.)1390،
2

• روش تحلیل گروداران
روش بهکار گرفته شده در این مطالعه ارزیابی گروداران بر اساس
سه گام  )2013( UNDPمیباشد که شامل -1 :ترسیم گروداران،
 -2تحلیل گروداران و  -3توسعه اسرتاتژیهای تعامل با گروداران
میباشد .در مرحله اول که شامل شناسایی و ترسیم گروداران
میباشد ،ابتدا گروه مطالعاتی تحقیق با استفاده از روش گلوله
برفی از طریق کارشناسان و مسئوالن سازمانهای مرتبط با منابع
آب شامل :سازمان آب منطقهای ،سازمان جهادکشاورزی ،سازمان
محیطزیست ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان
آب و فاضالب روستایی و ...بررسی شدند .در مرحله دوم که شامل
تحلیل گروداران میباشد ابتدا از کارکنان مرتبط و کشاورزان منطقه
با استفاده از ابزار پرسشنامه ،قدرت و منافع گروداران ارزیابی شد.
جامعه آماری کارکنان مرتبط  86نفر ( )86=Nبوده که با روش متام

شکل  -2موقعیت منطقه مورد مطالعه
شناسایی و ارزیابی گروداران در حکمرانی منابع آب زیرزمینی (مورد مطالعه :دشت ...

29

رصامی فروشانی ،ت .و همکاران

شامری مورد پیامیش قرار گرفتند .همچنین از کشاورزان منطقه که
عضو تعاونی تولید بودند  ،))1100=Nتعداد  285نفر با استفاده از
جدول کرجسی و مورگان تعیین شد و در نهایت  254پرسشنامه
تکمیل شده و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت .مقیاس مورد
سنجش پرسشنامه مقادیر صحیح از  0تا ( 10عدد  0كمرتین ارزش
و عدد  10بیشرتین ارزش) بود .برای سنجش پایایی پرسشنامه از
آزمون آلفا كرونباخ استفاده شد ( )α=/960و دادهها ،از طریق
نرمافزار  SPSS v.22تجزیه و تحلیل شد .پس از جمعآوری دادهها
از منونههای مورد مطالعه ،ماتریس قدرت-منافع مورد استفاده قرار
گرفت .بهاین ترتیب که محور افقی شامل منافع و محور عمودی
شامل قدرت (که امتیاز صفر تا ده) میباشد .مرحله سوم مربوط
به تحلیل اسرتاتژیهای تعامل میباشد .در نهایت اسرتاتژیهای
هربخش براساس ماتریس قدرت-منافع تعیین و در هر بخش
اسرتاتژیهای مشخصی تعریف و تعیین شده است .از نظر Russo
و  )2009( Tencatiگروداران در اشکال مختلف مانند اندازههای
رسمی ،غیررسمی و متفاوت ظاهر میشوند Barzola .و همکاران
( )2019این نوع طبقهبندی از گروه گروداران مشابه در یک گروه
را در مکانیسمهای حکمرانی و سازمانهای حکومتی به رسمیت
شناخته است .بر این اساس روش مراحل تحلیل ذینفعان بهصورت
شکل ( )3تبیین و ترسیم شده است.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ذيﻧﻔﻌﺎن

ﺟﻤﻊآوري
دادهﻫﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮔﺮوداران

و فاصالب ،سازمان آب منطقهای و سازمان جهادکشاورزی به ترتیب
با میانگین  7/74 ،7/93و  7/61باالترین میزان قدرت را در بخش
منابع آب زیرزمینی دشت همدان-بهار دارد .از نظر بُعد منافع ،از
دیدگاه کارشناسان ،کشاورزان محلی ،سازمان آب منطقهای به ترتیب
با میانگین  7 ، 7/45بیشرتین میزان منافع را از منابع آب زیرزمینی
دارند .از دیدگاه کشاورزان ،کشاورزان محلی ،سازمان آب و فاصالب،
سازمان آب منطقهای و سازمان جهادکشاورزی به ترتیب با میانگین
 8/3 ،8/47 ،8/61و  8/27بیشرتین منافع را از منابع آب زیرزمینی
دارند .به منظور تجسم رتبهبندیهای گروداران مختلف ،منودارهای
تارعنکبوتی در شکل ( )4برای نشان دادن میزان قدرت-منافع ارائه
شده است.
نتایج گام سوم :تحلیل ماتریس قدرت–منافع گروداران
دادهها و نتایج بهدست آمده از کارشناسان و کشاورزان در زمینه
منابع آب زیرزمینی با استفاده از ماتریس قدرت –منافع بررسی
و تجزیه و تحلیل شد .با جمعآوری نتایج ،اطالعات ارزشمندی
در مورد هریک از گروداران بهدست آمد .این امر کمک میکند
تا دیدکلی نسبت به گروداران بهدست آید .میانگین منرات پاسخ
دهندگان از صفر تا  10در نظر گرفته شده بود و سپس میانگین
کل قدرت-منافع دو گروه کشاورزان و کارشناسان محاسبه شد و
براساس آن مقادیر ماتریس قدرت–منافع تهیه و تنظیم شد.
براساس نتایج بهدست آمده از ماتریس ،سازمان آب منطقهای،
سازمان جهادکشاورزی و سازمان آب و فاضالب به ترتیب با
میانگینهای  6/93 ،7/35و  6/77باالترین قدرت ،در صورتی که
شهرداری ،دانشگاهیان و امور اراضی به ترتیب با میانگینهای ،3/6
 2/96و  2/71کمرتین قدرت در زمینه منابع آب زیرزمینی را دارد.
نقش این گروه از گروداران در اجرای دقیق برنامهها و سیاستهای
بهدست آمده در جهت مدیریت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی
و با تعامل با کشاورزان میباشد .چرا که نقش قانونی و وظایف
سازمانی ایشان سبب اجرای درست قوانین و مقررات در منطقه شده
و مانع از برداشت بیرویه از طریق نظارتها و پیگیریهای سازمان
میگردند و از سوی دیگر از مناقشات و اختالفات میان کشاورزان
جلوگیری و یا برطرف میمنایند .همچنین در منودار دوم گروداران
با منافع زیاد قرار گرفتهاند که شامل کشاورزان محلی ،استانداری
و اداره کل منابع طبیعی که به ترتیب با میانگینهای  5/7 ،6/97و
 5/16میباشند .براساس نظرات هر دو گروه کارشناسان وکشاورزان،
کشاورزان به عنوان بازیگران و ذینفعان اصلی در استفاده و
بهرهبرداری از منابع آب بیشرتین منافع برخوردار میباشند ،چرا که
کشاورزان بهعنوان نقش اصلی استفاده کننده و بهرهبرداری از منابع
آب زیرزمینی میباشند و متامی سیاستها و برنامههای موجود
بهعنوان اصلیترین عامل در مدیریت ،حفاظت و نگهداری از منابع
آب باید با تعامل و مشارکت آنان تهیه و اجرا شود.

ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ

شکل  -3گامهای تحلیل گروداران
نتایج
نتایج گام اول :شناسایی و طبقهبندی گروداران
نتایج نشان داد گروداران شناسایی شده شامل  20عنوان از جمله
سازمانهای دولتی ،سازمانهای غیر دولتی و کشاورزان میباشند.
شکل ( )3تعدادی از گروداران شناسایی شده را نشان می دهد.
نتایج گام دوم :تحلیل گروداران
بعد از ترسیم گروداران گام بعدی تحلیل گروداران میباشد .برای این
منظور تعداد  86پرسشنامه توسط کارشناسان و  254پرسشنامه
توسط کشاورزان تکمیل شد.
باتوجهبه نتایج بهدست آمده در جدول ( ،)1از دیدگاه کارشناسان،
سازمان آب منطقهای ،منایندگان مجلس و استانداری به ترتیب با
میانگین  6/8 ،7/9و  6باالترین میزان قدرت در بخش منابع آب
زیرزمینی دشت همدان بهار را دارد .از دیدگاه کشاورزان ،سازمان آب
نرشیه آب و توسعه پایدار

30

سال نهم ،شامره 1401 ،1

از خروجیهای تحلیل گروداران ،دستیابی به ماتریس دستهبندی
گروداران براساس قدرت و منافع آنان است .هامنطور که نتایج تحقیق
نشان داد ،برخی از گروداران وضعیت و نقشهای چندگانهای را شبکه
دارند ،بسته به اینکه کدام اسرتاتژی در نظر گرفته شود ،میزان قدرت
و منافع آنان متغیر است و رشایط پایداری ندارد .همچنین نتایج نشان
داد دو بخش اصلی و تأثیرگذار در زمینه منابع آب زیرزمینی دشت
همدان-بهار شامل کشاورزان (قدرت باال -منافع باال) و سازمان آب
منطقهای ،جهادکشاورزی ،آب و فاضالب و منایندگان مجلس بهعنوان
نهادهای دولتی قانونگذار و تأثیرگذار باید به شیوهای مشارکتی در
ارتباط و تعامل با یکدیگر باشند ،چرا که عدم توجه به نقش و اهمیت
هر یک از آنها موجب عدم اجرای سیاستها و برنامه از یک سو و
از سوی دیگر موجب برداشتهای بیرویه و مشکالت محیطزیستی
و درگیری میان بهرهبرداران میشود .بنابراین نتایج این تحقیق تأکید
میکند بر گرفنت شیوه مشارکتی با مشارکت کلیه گروداران در مراحل
مربوط به برداشت و نگهداری از منابع آب زیرزمینی ،که نتایج متمرکز
و مطلوبتری در پی خواهد داشت .بنابراین به این منظور از ماتریس

رتبه
4
3
2
14
15
13
18
19
9
6
11
10
8
20
17
12
16
5
7
1

تحلیل گروداران استفاده شد .یکی از گامهای اولیه و مهم در مرحله
اولویتبندیتحلیلگرودارانترسیمماتریسقدرتومیزانمنافعآنان
میباشد .در ماتریس شکل ( )5اولویتبندی گروداران براساس قدرت
و منافع نشان داده شده است (.)2001 ،Winer

شکل  -3گروداران بخش منابع آبزیرزمینی دشت همدان-بهار
جدول  -1نتایج قدرت-منافع گروداران منابع آب زیرزمینی دشت همدان-بهار
کارشناسان
گروداران
کشاورزان
منافع
قدرت
قدرت
منافع
میانگین رتبه میانگین
میانگین رتبه میانگین
6/18
4
 7/61سازمان جهاد کشاورزی 5/67
3
8/27
7
1
7/9
آب منطقهای
7/74
2
8/3
5/88
7
4/8
آب و فاضالب
7/93
1
8/47
4/18
2
6/8
منایندگانمجلس
5/5
12
4/18
3/81
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هامنگونه که در شکل ( )6مشاهده میشود سازمانهای آب
منطقهای ،سازمان جهادکشاورزی ،آب و فاضالب ،محیطزیست،
فرمانداری و منایندگان مجلس در ربع اول قرار گرفتهاند .طبق
ماتریس قدرت-منافع ،این دسته از گروداران قدرت بیشرتی دارند
که از پیرشانهای کلیدی از نظر تصمیمگیری و اجرای قوانین
و سیاستها در زمینه منابع آب زیرزمینی میباشند .همچنین
طبق منودار ،این گروه قدرت نفود باالیی دارند .ربع دوم منودار
شامل کشاورزان محلی ،استانداری ،انجمن آب ،اداره کل منابع
طبیعی ،دادگسرتی و سازمان صنایع و معادن میباشند که منافع
زیاد و قدرت زیادی دارند .این دسته بهعنوان پیرشانهای پنهان
نام برده میشوند ،باتوجهبه اینکه کشاورزان محلی نقش اصلی
در بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی میباشند و بهعنوان عامل
اصلی در برنامهریزیها و سیاستگذاریها میباشند .در منودار
قدرت-منافع بهعنوان گروداران اصلی قرار گرفتهاند .در ربع
سوم شورای روستا ،بخشداری ،تعاونی و دهیاری قرار دارند.
این بخش بهعنوان پیرشانهای ضعیف یاد میشود چرا که طبق
منودار قدرت و منافع کمی دارند .ربع چهارم شامل شهرداری،
دانشگاهیان ،امور اراضی و امام جمعه میباشند ،جز پیرشانهای
مشهود میباشند که نقاط قوتی دارند و بهصورت نهفته میتوانند
در برنامهریزیها و تصمیمگیریها در زمینه منابع آب زیرزمینی
به آنها توجه و تکیه منود.
• ﻗﺪرت زﯾﺎد -ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎد

ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ،اﺳﺘﺎﻧﺪاري،اﻧﺠﻤﻦ آب،
اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،دادﮔﺴﺘﺮي،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ

• ﻗﺪرت زﯾﺎد -ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻢ

ﮐﺸﺎورزان
اﺳﺘﺎﻧﺪاري
اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
دادﮔﺴﺘﺮي
اﻧﺠﻤﻦ آب
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺷﻬﺮداري

داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن

اﻣﻮر اراﺿﯽ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ

• ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎد-ﻗﺪرت ﮐﻢ

میباشد .متحدان نهفته و پنهان که در پیشربد اسرتاتژی
یا برنامه جلوگیری میکنند یا از راههای دیگری بر آن اثر
میگذارند شناسایی خواهند شد و نیاز است این گروهها در
تعامل با یکدیگر قرار گیرند .هر بخش از گروداران اسرتاتژی
تعامل خاصی بستگی به موقعیت او در شبکه قدرت و منافع
دارد ،به این صورت که آنهایی که قدرت زیاد و منافع زیادی
دارند (قهرمان پنهان) ،دستهای که قدرت کم/منافع زیاد دارند
(متحدان پنهان قهرمان) ،گروهی که قدرت زیاد/منافع کم
دارند (موانع پنهان) و در نهایت گروهی که قدرت کم و منافع
کمی دارند؛ برای هرکدام اسرتاتژی تعامل مخصوصی باید در
نظر گرفت .براساس ماتریس اسرتاتژی  Gardnerو همکاران
( ،)1986هر بخش دارای اسرتاتژی مشخص و متفاوتی میباشد.
طبق شکل ( )7کسانی که قدرت زیادی دارند به تعامالت
بیشرتی در بخش اداری کشور نیاز خواهند داشت.

ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي
آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﺷﻬﺮداري ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن،

ﺑﺨﺸﺪاري ،دﻫﯿﺎري،

اﻣﻮر اراﺿﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ

ﺷﻮراي روﺳﺘﺎ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ

شکل  -7اسرتاتژیهای الزم برای گروداران شناسایی شده در بخش منابع
آب زیرزمینی دشت همدان-بهار

 گروداران با قدرت زیاد و منافع زیاد قهرمانان بالقوه در موفقیتپروژه یا سیاست محسوب میشوند و باید خیلی نزدیک با یکدیگر
در تعامل باشند.
 میتوان از نظرات گروداران قدرمتند برای شکلدهی به پروژهدر مراحل اولیه آن استفاده کرد .با اینکار نه تنها احتامل حامیت
آنها از پروژهها افزایش مییابد بلکه نظرات آنها میتواند کیفیت
پروژه را افزایش دهد.
 جلب حامیت گروداران قدرمتند میتواند در جذب منابع بیشرتکمک کند .این امر احتامل موفقیت برنامهها را افزایش میدهد.
از طریق ارتباط مداوم با گروداران میتوان اطمینان حاصل کرد
آنها از آنچه شام انجام میدهید مطلع هستند و بهخوبی از فواید
پروژه آگاه میباشند .این امر بهآن معنی است که آنها میتوانند
در موارد الزم از طرحها و پروژهها حامیت کنند .در ماتریس

ﺑﺨﺸﺪاري

ﺷﻮراي روﺳﺘﺎ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ

دﻫﯿﺎري
• ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻢ-ﻗﺪرت ﮐﻢ

شکل  -6جامنایی قدرت-منافع گروداران منابع آب زیرزمینی دشت
همدان-بهار

• توسعه اسرتاتژیهای تعامل با گروداران
بعد از شناسایی گروداران و تحلیل قدرت و منافع آنها ،گام
بعدی توسعه اسرتاتژیهایی برای تعامل با گروداران مختلف
شناسایی و ارزیابی گروداران در حکمرانی منابع آب زیرزمینی (مورد مطالعه :دشت ...

آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ،آب و
ﻓﺎﺿﻼب ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
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قدرت-منافع ،در سطح اول کسانی که با قدرت زیاد و منافع کم،
پتانسیل متوقف کردن پروژه یا کندکردن آن را دارند .براساس
شکل ( )6شامل سازمان آب و فاضالب ،سازمان آب منطقهای،
سازمان جهادکشاورزی ،منایندگان مجلس و فرمانداری میباشند،
بنابراین تاجایی که امکان دارد باید با اسرتاتژی مدافعه ،مصالحه
و میانجیگری با آنها برخورد منود .گروههایی که هم قدرت و هم
منافع زیادی دارند در سطح دوم در تعامل قرار دارند و بهعنوان
متحدان بالقوه قهرمان شناسایی میشوند و باید در فعالیتهای
پروژه و اجرای سیاست توامنند شوند ،گفتگوها بین آنها تسهیل
شود و با یکپارچهسازی در بین اعضای گروه هم فکری صورت
گیرد تا اتحاد آنها برای ایجاد تغییر تقویت شود .گرودارانی که
در بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی منافع کمی دارند به نوع
دیگری از تعامالت نیاز خواهند داشت.
در سطح سوم ،کسانی که قدرت کم و منافع کمی دارند ،مانند
بخشداری ،شورای روستا ،تعاونی و دهیاری در سطحی فعالیت
میکنند که مشارکت واقعی در حداقل است .این فعالیتها شامل
فعالیتهای آگاهی عمومی ،طرحهای آموزشی و آموزش کارکنان
میباشد .این سطح از تصمیمگیری ،اطالعرسانی در مورد اهداف
و مقصودهای یک فرایند به گروداران است ،از طریق اسرتاتژی
ارتباط و اطالعرسانی منظم و عالقهمند کردن ممکن است از منافع
بالقوهای که وجود دارد آگاهی نداشته باشند ،بنابراین درگیر کردن
این گروه مستلزم باال بردن سطح آگاهی آنها است.
سطح چهارم منافع متوسط با قدرت کم دارند و شامل شهرداری،
متغیر
قدرت
منافع

دانشگاهیان ،امور اراضی و امام جمعه میباشند که به عنوان
مدافعان در نظر گرفته میشوند که باید با اسرتاتژی اطالعرسانی
به موقع و مناسب از وضعیت و پیرشفت پروژه ،اطالعات کافی
به آنها داده شود تا از این طریق از برنامهها و اهداف مورد نظر
آگاهییافته و همراهی و اقدامات الزم را فراهم سازند.
• نتایج مقایسه دیدگاه کارشناسان و کشاورزان
بهمنظور بررسی تفاوت دیدگاه کشاورزان و کارشناسان در زمینه
میزان قدرت و منافع گروداران منابع آب زیرزمینی دشت همدان-
بهار از آزمون من ویتنی استفاده شد.
باتوجهبه نتایج بهدست آمده از آزمون یو من ویتنی مشاهده
میشود مقدار احتامل آزمون در بُعد قدرت گروداران در دو
گروه برابر  0/103است که از  0/05بزرگرت است .بنابراین فرضیه
صفر آزمون مبنی بریکسان بودن دیدگاه دو گروه از لحاظ قدرت
گروداران پذیرفته میشود .بنابراین بین دو گروه از نظر قدرت
گروداران از لحاظ آماری اختالف معنیداری وجود ندارد .از نظر
منافع ،با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمون یو من ویتنی
مشاهده میشود مقدار احتامل آزمون در بُعد منافع گروداران
در دو گروه برابر  0/081است که از مقدار  0/05بزرگرت میباشد.
بنابراین فرضیه صفر آزمون مبنی بریکسان بودن دیدگاه دو گروه
از لحاظ منافع گروداران پذیرفته میشود .بنابراین بین دیدگاه دو
گروه از نظر منافع گروداران از لحاظ آماری اختالف معنیداری
وجود ندارد.

جدول  - 3نتایج آزمون یو من ویتنی مقایسه مؤلفههای قدرت و منافع
p
z
تعداد یو من ویتنی
گروه
0/103
-1/632
9636/5
86
کارشناسان
254
کشاورزان
0/081
-1/510
8239
86
کارشناسان
254
کشاورزان

نتیجهگیری

یکی از مسائل اساسی در زمینه منابع آب بهمنظور دستیابی
به حکمرانی پایدار این منابع میباشد .مطالعه حارض تالشی
است برای شناسایی نهادها و سازمانهای مرتبط و تأثیرگذار و
درک قدرت و منافع گروداران در منابع آب زیرزمینی در بخش
کشاورزی دشت همدان–بهار و تأثیرات روابط و تعامالت آنان
بر منابع آب زیرزمینی است .باتوجهبه نتایج بهدست آمده چهار
سطح مشارکتی برای گروداران شناسایی شد و هریک از گروداران
سطوح مشارکت و درجه قدرت و منافع متفاوتی دارند .ارزیابی
گروداران بهعنوان نقطه عطفی بر نقش مشارکت و جایگاه آن
در حل مسائل جامعه میباشد .از طریق مشارکت اقشار مختلف

ایــران دارای بســیاری از چالشهــای مرتبــط بــا آب بــا علــل و
ریشــهای پیچیـده اسـت .بـرای حـل ایـن مشـکالت الزم اسـت تـا
یـک رویکـرد مجموعـ های اتخـاذ شـود کـه شـامل اجـرای اسـرتاتژی
همزمـان چندگانـه باشد .ازآنجـاکـه برخـی از علـل ریشـهای
مشــکالت مدیریــت منابــع آب ایــران ،خــارج از بخــش آب
اســت ،هامهنگــی میــان بخشهــای مختلــف و تعامــل بــا
گروداران بــرای توســعه راهحلهــای پایــدار ضــروری اســت
( Madaniو همکاران .)2016 ،ارزیابی ساختارهای اجتامعی
نرشیه آب و توسعه پایدار

نتیجه آزمون
پذیرش فرض
صفر
پذیرش
فرض صفر
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با توامنندی و قدرت متفاوت در جهت حل مسائل و مشکالت
مربوط به آب گامهای موثر و مفیدی در این زمینه برداشته
میشود .باتوجهبه اینکه دشت همدان–بهار یکی از دشتهای
حاصلخیز و کم نظیر در منابع آب زیرزمینی بوده است و با
بهرهبرداری بیرویه و تغییرات آبوهوایی منجر به از بین رفنت
تعادل سیستمهای منابع آبی در منطقه شده است ،شناسایی و
تحلیل گروداران راهنامیی است که از طریق آن مشارکت کلیه
گروداران از جمله کشاورزان محلی ،سازمانها و نهادهای دولتی
و جوامع مدنی را گرد هم آورده تا با همفکری و اجامع نظر
مشکالت و چالشهای موجود در زمینه منابع آب زیرزمینی را
بهبود بخشند .با بهکارگیری نظریه گروداران ،بهرهبرداران و نقش
آفرینان در زمینه منابع آب زیرزمینی شناسایی و نقش هرکدام
تعیین شود و با تحلیل روابط آنها و جایگاه هریک ،بسرتهای الزم
برای مشارکت آنان در فرایند برنامهریزی در زمینه بهرهبرداری و
حفاظت از منابع آب زیرزمینی برنامهریزی متناسب با سهم و
نقش آنها فراهم ساخت و سازوکارهای مدونی برای ساماندهی
نظام حکمرانی منابع آب زیرزمینی تدوین منود.
مشاهدات و نتایج بهدستآمده در این مطالعه نشان میدهد
که در بین گروداران نهادی ،سازمان آب منطقهای ،سازمان آب و
فاضالب و سازمان جهادکشاورزی قدرت و اقتدار نهایی در زمینه
منابع آب زیرزمینی منطقه دارند و پس از آن منایندگان مجلس و
فرمانداری قرار دارند .گروداران در این سطح از تعامالت در بخش
مدیریت و برنامهریزی اسرتاتژیهای بلندمدت ،سیستمهای
نظارت بر منابع ،حفظ و پایداری اکوسیستم ،تأمین پایدار عرضه
و تقاضا ،اتخاذ راهکارهای نوآورانه و تأمین رسمایه جهت ایجاد
زیرساختهای جدید در منطقه مشارکت داشته باشند .نتایج این
بخش با یافتههای حامتی و همکاران ( )1396و  Kantو Lee
( )2004مبنی بر تأثیرگذاری گروداران و رضورت حضور آنان
در تصمیمگیریها و برنامهریزیها ،همچنین اقبالی و همکاران
( ،)1399ابراهیمی و همکاران ( )1398همپوشانی دارد.
در سطح دوم کشاورزان در جایگاه باالتر قرار گرفتند که باتوجهبه
تعامالت و نقش و جایگاه بهرهبرداران بهعنوان گروداران اصلی
در بخش منابع آب زیرزمینی باید مورد توجه قرار گیرند .پس از
آن استانداری ،انجمن آب ،اداره کل منابع طبیعی ،دادگسرتی قرار
گرفته است بهاین معنی که ازطریق برنامهها و اسرتاتژیهایی که
توسط سطح اول اتخاذ میشود باید با مشارکت و همفکری و
دخالت بهرهبرداران این بخش صورت پذیرد تا از این طریق هم از
تدوین برنامههای صحیح و سازگار با منطقه اطمینان حاصل شود
و هم در اجرا و پیادهسازی برنامه و تصمیامت جدید اطمینان
حاصل شود .نتایج این بخش با تحقیقات انجام شده توسط غنیان
و همکاران ( ،)1401غفوریفرد و همکاران ( ،)1394ابراهیمی
( ،)1394طاهری تیزرو و همکاران ( Barzola ،)1397و همکاران
شناسایی و ارزیابی گروداران در حکمرانی منابع آب زیرزمینی (مورد مطالعه :دشت ...

( )2019و  )2017( Yamakiمشابهت دارد .در سطح سوم از
تعامالت باتوجهبه نقش و جایگاه گروداران در این بخش الزم
است از برنامههای حامیتی و مشوقها جهت توسعه و پیشربد
برنامه مشارکت این بخش از گروداران را حفظ منایند .نتایج این
بخش با یافتههای موسوی نوکنده و همکاران ( )1393مبنی
بر تأثیر و جایگاه گروداران در امر مدیریت و پیشربد اهداف
مدیریت پایدار منابع طبیعی Rastogi ،و همکاران ( ،)2010مبنی
بر نقش گروداران در مدیریت مناطق حفاظت شده Elsawah ،و
همکارانش ( )2011در اسرتالیا مبنی بر تاکید بر شناخت گروداران
برای مدیریت منابع آب زیرزمینی ،همچنین  )2013( Yangمبنی
بر نقش کلیدی گروداران در طرحهای مدیریت آب سازگاری دارد.
در سطح چهارم تعامالت باتوجهبه عالقه و احساس مسئولیت
این گروه از گروداران ،از طریق اطالعرسانی و آگاهی بخشی
از مسائل و مشکالت موجود در زمینه منابع آب و همچینن
برنامهها و پروژههای در دست اقدام مشارکت و همکاری داشته
باشند .یافتههای بهدست آمده در این بخش با نتایج مطالعات
ابراهیمی آذرخواران و همکاران ( ،)1398طاهری تیزرو وهمکاران
( ،)1397پایسته و همکاران (،)2003( Stave ،)2012( An ،)1399
 Elsawahو همکاران ( )2013و  Elsawahو همکاران ( )2015
مطابقت دارد.
این مطالعه بهعنوان یک نقشه راه برای نهادها و سازمانهای
قانونگذار در جهت تعامل با گروداران مهم در بخش منابع آب
بهمنظور بهبود پروژههای تحقیقاتی آینده در جهت دستیابی به
حکمرانی منابع آب زیرزمینی عمل خواهد کرد .این مطالعه تاکید
میکند که نوآوری در سیستم مشارکتی که شامل مشارکت همه
گروداران در مراحل مربوط به آن میباشد ،نتایج مطلوبتری را
به همراه خواهد داشت.
منابع
ابراهیمی آذرخواران ،ف ،.قربانی م ،.ملکیان آ ،.سالجقه ع ،.علم
بیگی الف .و فهمی ،ه .1398 .تحلیل موقعیت ذینفعان در
ساختار حکمرانی شبکهای آب در حوزه آبخیز طالقان .مجله
علوم ومهندسی آبخیزداری ایران.73-62 :)۴۶(۱۳ ،
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چکیده

Abstract
Many regions in Iran, are facing significant stagnation of
natural resources, including access to sufficient and sustainable
water, and its adverse consequences have appeared in many
sustainability indicators of these regions. Good governance
is commonly recognized as the most important initiative for
addressing the agricultural water shortage in the country.
Thus, it is crucially important to examine the priority area
of interventions for the realization of water governance. With
this in mind, this research is conducted to identify the key
factors and driving forces of agriculture water governance
in Tarom County in Iran. The required data were collected
through semi-structured interviews with 29 managers and
experts in agriculture, environmental protection, and rural
water supply and sewerage departments and were coded and
analyzed using MAXQDA software. Then, the interaction of
identifies key factors was examined by pairwise comparison
questionnaires filled by 12 experts and managers and
analyzed with MICMAC Software. The findings revile that,
the governance of agricultural water resources in Tarom city
is unstable and the facilitation of stakeholder’s participation
and, decentralization and delegation of authority to the
local level are two main driving forces for the realization of
water governance in the region. Furthermore, improving
the irrigation water efficiency, formulation of appropriate
regulatory policies in water supply and demand sections, as
well as proper management of surface and groundwater are
identified and recommendable as the key goals for improving
agriculture water governance.
Keywords: Water Management, Sustainable Management,
Good Governance, Tarom County.
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بسیاری از مناطق كشورمان با ركود قابل توجه منابع طبیعی از
جمله دسرتسی به آب كافی و پایدار مواجه بوده و پیامدهای
نامطلوب آن در بسیاری از شاخصهای پایداری این مناطق پدیدار
 عموماً به عنوان مهمرتین ابتکار عمل، حکمروایی خوب.شده است
 بر.برای پاسخ به کمبود منابع آب كشاورزی کشور شناخته می شود
این اساس شناسایی مداخالت اولویتدار جهت تحقق حکمروایی
 این تحقیق به بررسی و، با این آگاهی.آب اهمیت زیادی دارد
شناسایی مولفههای اصلی و پیرشانهای کلیدی حکمروایی منابع
 دادههای مورد.آب کشاورزی در شهرستان طارم پرداخته است
 نفر از مدیران و29 نیاز به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با
 اداره حفاظت از محیطزیست و اداره،كارشناسان جهاد كشاورزی
آبفای روستایی جمعآوری و با بهرهگیری از نرمافزار مکسکیودا
) مولفههای اصلی حکمروایی منابع آب کشاورزیMAXQDA(
 سپس اثرات متقابل عوامل مذکور.کدگذاری و شناسایی شدند
 نفر از15 با بهرهگیری از پرسشنامه مقایسه زوجی توسط
متخصصین و مدیران آب تعیین و به روش آیندهپژوهی در نرمافزار
 مدیریت منابع، براساس یافتههای تحقیق. بررسی شدMICMAC
آب كشاورزی در شهرستان طارم ناكارآمد بوده و تسهیل مشاركت
 از،گروداران و متركززدایی و تفویض اختیارات به سطوح محلی
مهمرتین پیرشانهای کلیدی تحقق حکمروایی خوب منابع آب
 از طرف دیگر توسعه ارتقای راندمان.كشاورزی شناسایی شدند
 اتخاذ سیاستها و قوانین تنظیمی مصارف آب و همچنین،آبیاری
مدیریت مناسب آبهای سطحی و زیرزمینی به عنوان اهداف
کلیدی حکمروایی منابع آب كشاورزی قابل شناسایی و پیشنهاد
.میباشد
 حکمروایی، مدیریت پایدار، مدیریت آب:واژههای كلیدی
. شهرستان طارم،خوب
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مقدمه

تغییرات اقلیمی و بهرهبرداری و مدیریت نامناسب منابع آب،
بسیاری از اراضی كشاورزی در مناطق باالدستی غیر قابل كشت
شده و در اراضی پاییندست ایجاد تنش شوری در گیاهان و
کاهش عملکرد تولید در بسیاری از محصوالت زراعی را موجب
شده است .با توجهبه استفاده بخش کشاورزی به عنوان مهمرتین
مرصف کننده منابع آب وهمچنین وابستگی شدید سایر بخشهای
اقتصادی این نواحی به منابع آب موجود ،حکمروایی مناسب آب
کشاورزی برای حفظ و پایداری كشاورزی و توسعه سایر بخشهای
اقتصادی منطقه رضوری می باشد .از این رو تحقیق حارض،
تعیین مولفههای اصلی حکمروایی منابع آب كشاورزی و شناسایی
پیرشانهای كلیدی آن براساس روششناسی آیندهپژوهی را مورد
هدف قرار داده است.
افزایش فشار بر سیستمهای منابع آب ،منجر به کاهش وضعیت
پایدار سیستم منابع آب شده و این امر بر پایداری سیستمهای
اجتامعی ،اقتصادی و محیطزیستی مرتبط با سیستم منابع آب تأثیر
گذاشته است .بنابراین در پاسخ به درک روزافزون بحران آب و
پایداری آن ،مفهوم حکمروایی آب در طی دو دهه گذشته به رسعت
رشد کرده است ( Woodhouseو .)2017 ،Mullerحکمروایی در
معنای عام ،اعامل اقتدار اداری ،اقتصادی و سیاسی در مدیریت امور
کشور در متام سطوح است ( .)2013 ،UNDPسازمان همکاریهای
توسعه اقتصادی ،حکمروایی آب را طیف وسیعی از قوانین سیاسی،
نهادی و اداری ،تعریف کرده ( )2015 ،OECDو بر این امر تأكید
میكند كه حکمروایی آب ،روشی است که از طریق آن نقشها و
مسئولیتهای مدیریت آب (طراحی ،تنظیم و پیادهسازی) انجام
میشود ( .)2011 ،OECDهمچنین دفرت توسعه بیناملللی ایاالت
متحده ،حکمروایی آب را شیوهای در نظر میگیرد که از طریق آن
به جانشینی از عموم اقتدار در توسعه ،بهرهبرداری و حفاظت منابع
آب یک ملت أخذ و اعامل میشود ( .)2010 ،USAIDحكمروایی
فرآیندی است كه مشكالت و معضالت جامعه با تالش و تكاپوی
جمعی و با اتكا به قدرت عمومی و بهكارگیری آن حل و سامان
مییابد و هرگاه چنین مفهومی از حكمروایی بر كیفیت و نحوه
انجام وظایف آن تأكید كند ،مفهوم حكمروایی خوب مطرح میشود
(شعاعی و همكاران.)1391 ،
حکمروایی خوب ،رویكردی است كه در نتیجه ناكامی سیاستهای
«دولت رفاه و اقتصاد لیربال» از اواخر دهه  1980میالدی به بعد،
شكل گرفت .این رویكرد یا نظریه ،با تشویق كشورهای در حال
توسعه برای خصوصیسازی ،مقرراتزدایی و سایر اصطالحاتی
كه بیشرت رویكرد اقتصادی داشتند ادامه یافت .در حال حارض،
حکمروایی خوب ،نظریهای است كه فقط رویكرد اقتصادی ندارد
و در آن بر«ارائه خدمات عمومی كارآمد»« ،نظام قضایی كارآمد» و
«نظام اداری پاسخگو» نیز تأكید دارد (عمرانیان خراسانی.)1394 ،
حكمروایی خوب ،بر چگونگی دستیافنت به حكومتی كه بتواند

بخش کشاورزی بزرگرتین مرصف کننده آب است و بیشرت در ازای
مرصف آب کمرتین ارزش افزوده اقتصادی را خلق میکند (Wang
و همکاران .)2015 ،با این حال پیدا است كه آب برای دست
یافنت به یك كشاورزی پایدار مهم بوده ( Weiو همکاران2018 ،؛
 )2015 ،Connorو بخش كشاورزی برای دستیابی به پایداری،
نیاز به افزایش آبیاری ،بهبود کارایی استفاده از آب و بازده باالتر
آب دارد .منبع ناکافی آب میتواند تهدید قابل توجهی برای تولید
محصوالت کشاورزی ( Amedeو همکاران2014 ،؛  Porkkaو
همکاران2015 ،؛  Kangهمکاران )2015 ،و محدودیت اصلی برای
توسعه اقتصادی و زیستمحیطی باشد ( Niyazmetovو همکاران،
2019؛  Sunو همکاران .)2016 ،دسرتسی ناکافی به آن نیز جوامع
روستایی را در معرض ناامنی غذایی و فقر قرار میدهد (Amede
و همکاران )2014 ،كه این امر باتوجهبه نقش مهم كشاورزی در
توسعه اقتصاد نواحی روستایی ،تأمین مناسب آن برای توسعه
كشاورزی و برنامهریزی برای اقتصاد این نواحی مهم است.
موضوع کمبود آب بهطور پیوسته مورد توجه بسیاری از محققان
در رسارس جهان قرار گرفته است .گفتامن جهانی آب معتقد
است بحران آب ،ناشی از کمبود فیزیکی آب نیست ،بلکه نتیجه
انبوهی از ناکامیهای نهادی و سیاسی در مدیریت منابع آب
است ( .)2009 ،Hadjigeorgalisلذا مدیریت منابع آب یکی از
مهمرتین چالشهای قرن  21بوده ( Emelkoو همکاران2011 ،؛
 Juryو  )2005 ،Vauxو رضورت تجزیه و تحلیل عوامل گسرتده
مؤثر بر آن در کشاورزی بهعنوان اجزای به هم پیوسته یک
سیستم حاکم بر آب در یک زمینه خاص جغرافیایی رضوری است
( Nazemiو همکاران .)2020 ،مدیریت کم آبی ،تاکنون تحت
سیطره رویکرد مهندسی عرضهگرا بوده و به ساخت مخزنها
و سدها ،کانالهای انتقال آب ،حفر و تجهیز چاههای عمیق و
تأسیسات دیگر مترکز داشته ( Debaereو همکاران )2014 ،و در
این میان هامنطور كه  Amedeو همكاران ( )2014بیان کردند،
در زمینه مدیریت آب کشاورزی و تأثیر سیاستهای مدیریت آب،
آگاهی كمرتی وجود دارد ،كه با توجهبه این آگاهی ساماندهی
وضعیت کنونی ،نیازمند بازسازی حکمروایی آب و تجدید نظر
کامل در شیوههای گذشته مدیریت آب و همچنین اتخاذ رویکرد
نو و متکی به استفاده از رسمایه اجتامعی است.
شهرستان طارم ،با توجهبه رشایط اقلیمی نیمه گرمسیری و عبور
رودخانه قزل اوزن توامنندیهای به خصوصی در تولید محصوالت
کشاورزی دارد و این بخش ،اقتصاد و منبع درآمد بسیاری از نواحی
روستایی آن را تشكل میدهد .بنابر گزارش جهاد كشاورزی ،این
بخش سهم بیشرتی از منابع آب زیرزمینی و رودخانه قزل اوزن
را استفاده میکند .اما در این ارتباط در سالیان گذشته به موجب
نرشیه آب و توسعه پایدار
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زمینهساز توسعهای مردمساالر و برابرخواهانه باشد ،تأكید دارد.
حکمروایی خوب یکی از جنبههای اساسی مدیریت منابع آب است
( Bucknallو همکاران  .)2006 ،این مفهوم برهدفدستیابیبه
توسعهانسانیپایدار ،با تأكید بر كاهش فقر ،ایجا د مشاغل ورفاه
پایدار ،حفاظتوتجدیدحیاتمحیطزیست،رشد و توسعهزنان،
رویكردمشاركت ی تأكی د دارد (كهریزی .)1393 ،اصطالح حکمروایی
خوب نشانه تغییر پارادایم نقش حکومت است و اینکه اولویتهای
گوناگون بر مبنای نیازها و خواست سطوح و اجزاء گوناگون یک
جامعه تحقق پیدا میکند و به نوعی زمینهسازی برای توسعه است
(صفریان و امام جمعه زاده .)1396 ،بهاینترتیب ،حکمروایی خوب
در مدیریت منابع آب در برگیرنده عوامل ،نهادها و رشایطی بوده
كه میتواند موجب حفظ و پایداری زیرسیستمهای اقتصادی،
اجتامعی و محیطزیستی شود .همچنین حکمروایی خوب در
كشاورزی به عنوان یك زیرسیستم اقتصادی در سیستم منابع آب
میتواند موجب كشاورزی پایدار شود.
حکمروایی مجموعهای از سیستمهای سیاسی ،اجتامعی ،اقتصادی و
اجرایی موجود است كه توسعه و مدیریت منابع آب و ارائه خدمات
آب در سطوح مختلف جامعه را تنظیم میمناید ( Rogersو ،Hall
 .)2003حکمروایی آب در عرص حارض به موضوع پیچیدهای تبدیل
شده که شیوه انتخاب سازوکارهای مختلف آن به درستی مشخص
نیست و نیازمند ارائه چارچوبی از نظریههای مختلف است
( .)2010 ،Araralب ه عبارتدیگر مناطق مختلف نیازمند نظامهای
متفاوت حکمروایی هستند و سازوکارهای بهینه حکمروایی با
توجهبه ویژگیهای خاص هر کشور تعیین میشود .مؤلفههای
حکمروایی ممكن است از دیدگاههای مختلفی همچون اصول و
خصوصیات حکمروایی خوب ،ساختار و نهاد حکمروایی ،ساز و كار
حکمروایی و جایگاه اقتدار و تفاوت آن با قدرت مورد توجه قرار
گیرند .هر كدام از این دیدگاهها بخشی از مجموعه معرفتی کاملرت
را مورد توجه قرار میدهند .شاخصهای حکمروایی خوب ،بهعنوان
پایههای اساسی مورد نیاز در ارزیابی وضعیت حکمروایی آب در
هر منطقهای به شامر میروند .در این میان یك مبنای اساسی برای
تعیین ویژگیهای حکمروایی خوب ،شاخصهایی است كه در
برنامه توسعه سازمان ملل و بانك جهانی مطرح شده است .این
معیارها در سه مؤلفه كلی ،كنشگران ،اصول و عملكرد حکمروایی
و در  9مؤلفه قرار دارند .این چارچوب بهعنوان اساس تحلیل در
تحقیق پیش رو استفاده خواهد شد.
تاتار و همكاران ( ،)1394در مطالعهای به تبیین حکمروایی
خوب در منابع آب سطحی کشاورزی در حوضه آبخیز گاوشان،
استان کرمانشاه پرداختند .کمبود مشارکت ،عدالت ،پاسخگویی،
مسؤلیتپذیری ،مرشوعیت ،شفافیت و اجامع محوری بهعنوان
موانع حکمروایی خوب و معیارهایی نیز مانند مشارکت کشاورزان
در فرایند تصمیمگیری در مورد آب کشاورزی ،توامنندسازی مردم
تحلیلی بر پیرشانهای کلیدی حکمروایی منابع آب كشاورزی (مورد مطالعه :شهرستان طارم)

محلی ،ایجاد سازوکارهای مشارکتی ،برگزاری دورهها و کارگاههای
آموزشی برای کارمندان آب برای آشنای با اصول حکمروایی خوب،
ایجاد نظام اطالعاتی شفاف و در دسرتس ،برگزاری دورههای
آموزشی-ترویجی بهمنظور افزایش دانش و آگاهی ذینفعان
از جمله راهحلهای دستیابی به حکمروایی خوب آب بود .در
مطالعهای دیگر كریمی و همكاران ( ،)1397حكمروایی خوب
روستایی را راهكاری جهت مدیریت منابع آب كشاورزی میدانند.
برحسب نتایج تحقیق آنان ،شاخص توافق جمعی و شاخص شفافیت
و باز بودن در حكمروایی روستایی ،باالترین و پایینترین اثر را
در مدیریت منابع آب كشاورزی داشته است .همچنین قایمی و
همكاران ( )1396در تحقیق خود سعی داشتند با مرور دیدگاههای
مختلف بیناملللی ،نتایج اجالسها و کنفرانسهای جهانی آب ،یک
مفهوم جامع و کامل از حکمروایی پایدار در مدیریت به هم پیوسته
منابع آب با تأکید بر آموزش و ظرفیتسازی ،ارائه دهند .الگوی
ارائه شده متشکل از  9معیار و  52شاخص بود که معیار مشارکت
مردمی و شاخص آموزش و ظرفیتسازی ،بیشرتین امتیاز را کسب
منود .نتایج تحقیق نشان داد ،مدل مفهومی پیشنهادی ،کامالً منطبق
با حکمروایی پایداری است .در این حکمروایی به نقش کلیدی
مشارکت مردمی ،آموزش و ظرفیتسازی کلیه سیاستگذاران و
ذینفعان در فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزیها تأکید شده است.
تاتار و همکاران ( )1394در مطالعه مرتبط با موضوع تحقیق ،به
تبیین رابطه حکمروایی خوب بر مبنای مدیریت تضاد در زمینه
منابع آب کشاورزی پرداختند .آنان با مرور ادبیات و بیان دیدگاههای
مختلف درباره حکمروایی خوب و ارتباط آن با مدیریت تضاد منابع
آب کشاورزی ،الگویی پیشنهادی بهمنظور تبیین حکمروایی خوب
از مسیر مدیریت تضاد ارائه دادند .در این چارچوب منایندگان
گروههای ذینفع از بخشهای دولتی ،خصوصی ،اجتامعات مدنی
و محلی در فرآیند حل تضاد مداخله میکنند و زمینه برای استقرار
حکمروایی خوب فراهم میشود.

شکل  -1مؤلفههای حکمروایی آب از نظر برنامه عمران ملل متحد
()2013 ،UNDP

در تحقیقات خارجی مطالعات متفاوتی در مدیریت آب كشاورزی
و حکمروایی آن وجود دارد.
( Gondoو  )2019 ،Kolawoleمدیریت پایدار منابع آب ،مسائل
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و اصول حاكمیت آن را بررسی کردند .آنان در نتایج تحقیق خود
بیان کردند عوامل جمعیت شناختی و اقتصادی-اجتامعی نقش
مهمی در تصمیمگیری مدیریت آب دارد و حاکمیت آب در سطح
محلی باید در مناطق روستایی اولویت داشته باشد.
 Tantohو  )2018( Simateleحکمروایی منابع آب به جهت
شناسایی چالشها و پتانسیل مدیریت منابع آب مبتنی بر جامعه
روستایی در شامل غربی كامرون را بررسی کردند .آنان بیان میكنند
مدیریت منابع آب توسط عواملی مانند سیاستهای توسعه ملی
ناهامهنگ ،چارچوبهای نهادی ضعیف ،مدیریت از باال به
پایین به چالش کشیده میشود .همچنین در میان موانع مختلف،
ناسازگاری نهادی و شیوع فقر اساسی بوده و این وضعیت نه تنها
تأثیر منفی بر جمعیت روستایی از نظر تأمین نیازهای معیشتی
آنها داشته ،بلکه تأثیرات جدی بر توسعه عمومی فضاهای
روستایی و همچنین رفاه جمعیت روستایی داشته استSithirith .
( )2017حکمروایی آب را در میان جامعه مرصفكننده كشاورزی
در كامبوج مطالعه کرد .او برحسب نتایج و یافتههای تحقیق خود
در پایان نتیجهگیری کرد روش حاکمیت آب در کامبوج هنوز برای
پرداخنت به موضوعات امنیتی آب کشور بسیار ضعیف و پراکنده
است و بنابراین برای رسیدگی به پایداری منابع آب ،سازماندهی
مجدد ساختار و سیستم فعلی در چارچوب یك حکمروایی آب مورد
نیاز است )2016( Valipour .وضعیت مدیریت آب کشاورزی در
قاره آمریکا را بررسی میکند .او بهاین نتیجه رسید اگر چه مکانیزه
و استفاده از فناوریهای جدید نقش مهمی در افزایش دانش
کشاورزی و افزایش بهرهوری دارد ،اما توسعه روستایی و نیروی
کار نقش در برنامهریزیهای کشاورزی و چشماندازهای اقتصاد
کالن دارند .در پایان او برحسب یافتههای تحقیق خود مشارکت
متخصصان را برای کمک به برنامهریزی مناسب سیستمهای آبیاری
را باتوجهبه نوع محصول و سطح آب توصیه میکند .همچنین
در مطالعات مشابه  Burneyو همکاران ( )2013تأثیر مطلوب
رسمایهگذاری در مدیریت آب کشاورزی برای جنوب صحرای
آفریقا را گزارش کردند )2011( Mati .اثرات بهینهسازی مدیریت
آب کشاورزی برای انقالب سبز در آفریقا را مورد بحث قرار داد و
نتایج این مدیریت را مثبت ارزیابی كرد Namara .و همکارانش
( )2010در مطالعه خود بر نقش مدیریت آب کشاورزی در کاهش
فقر شامل بهبود تولید ،افزایش فرصتهای شغلی و تثبیت درآمد و
مرصف با دسرتسی به آب قابل اعتامد ،افزایش محصوالت با ارزش
باال تأكید كردند.
آب اگرچه برای رفاه انسان بسیار مهم است ،اما دسرتسی به منبع
قابل اطمینان آب همچنان یک چالش اساسی برای تحقق كشاورزی
پایدار بوده و میتواند به عدم امنیت غذایی بهعنوان پایه رفاه
اجتامعی و ناكامی در دستیابی به توسعه پایدار منجر شود ،كه
آن جوامع روستایی در کشورهای در حال توسعه را نیز تحت تأثیر
نرشیه آب و توسعه پایدار

قرار میدهد ( Tantohو  .)2020 ،McKayبنابراین آب بهعنوان
یک منبع طبیعی نابرابر توزیع شده و بسیار متغیر و قابل تجدید
است که بیشرت برای متام فعالیتهای اقتصادی و اجتامعی رضوری
است .بر این اساس به دلیل تنوع رشایطی که آب در آن یافت
میشود و از آن استفاده میشود ،تعریف هرگونه سیاست منسجم
برای اداره و مدیریت آن را دشوار میکند ( .)2015 ،OECDبر این
اساس ،شناخت مولفه های اصلی حکمروایی منابع آب کشاورزی و
پیرشانهای کلیدی آن در مناطق مختلف را رضوری میسازد.
• منطقه مورد مطالعه
شهرستان طارم با مساحت  2235کیلومرت مربع و میانگین ارتفاعی
 630مرت از سطح دریا در شامل رشق استان زنجان واقع شده و
مرکز آن شهر آبرب می باشد .این شهرستان ،طبق آخرین تقسیامت
سیاسی کشور در سال  ،1395شامل دو بخش 5 ،دهستان و 148
نقطه روستایی بوده که از این تعداد 50 ،نقطه روستایی آن خالی
از سکنه بوده است .جمعیت این شهرستان طبق آخرین رسشامری
کشور در سال  46641 ،1395نفر بوده که از این تعداد 21( 9824
درصد) نفر آن در نقاط شهری (آبرب و چورزق) و  79( 36817درصد)
نفر آن نیز در نقاط روستایی شهرستان ساکن بودند .به لحاظ اشتغال
و فعالیت در گروههای اقتصادی میزان اشتغال در نواحی روستایی
این شهرستان به دلیل موقعیت مناسب محیطی بیشرت در گروه
فعالیتهای بخش اول یعنی کشاورزی و بعد از آن به ترتیب در
گروههای خدمات و صنعت بوده است .از میان بخشهای اقتصادی
بخش كشاورزی بهعنوان مهمرتین و اصلیترین استفاده كننده منابع
آب در این شهرستان بوده و باتوجهبه وضعیت بحرانی منابع آب
زیرزمینی دشت ابهر ،مدیریت منابع آب كشاورزی در این شهرستان
اهمیت بسیار زیادی دارد .شکل ( )2موقعیت جغرافیایی منطقه
مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل  -2موقعیت جغرافیایی شهرستان طارم
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مواد و روشها

محیطزیست و اداره آبفای روستایی انجام شد (جدول  .)1در این
ارتباط سعی شد افرادی در پژوهش مشارکت داده شوند که ب ه
طور مستقیم در مدیریت آب و كشاورزی روستایی نقش داشته
و از رشایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتامعی منطقه مورد مطالعه
نیز آگاهی عمیق داشته باشند .در جمعآوری اطالعات نیز پس
از پایان یافنت هر مصاحبه ،بالفاصله باتوج ه به زمان مناسب
برای مراجعه و دسرتسی به منونه مورد مطالعه دیگر ،اطالعات
بهدست آمده با روش تحلیل محتوا و بهرهگیری از در نرمافزار
مکسکیودا ( )MAXQDAمورد تحلیل قرار گرفت .این امر از
یك سو موجب شد با توجهبه نیاز تحقیق و رسیدن به یك اجامع
نظری منونههای دیگر برای مصاحبه انتخاب شوند و از سوی دیگر
با مشخص شدن عوامل کلیدی حکمروایی منابع آب کشاورزی در
مصاحبههای بعدی بهعنوان یك عامل کلیدی بررسی شود.

از دیدگاه طبقهبندی تحقیقات و بر مبنای هدف ،تحقیق حارض
از نوع کاربردی است .زیرا به دنبال ب ه کارگیری نظریهها،
چارچوبها ،اصول و فنون تدوین شده در تحقیقات پایه برای
حل مسائل اجرایی و واقعی است .از سوی دیگر تحقیق حارض
از نوع توصیفی به شامر میرود چرا که میكوشد توصیفی از
مولفههای اصلی حکمروایی آب در كشاورزی ارائه دهد .در
مرحله اول به منظور شناسایی مولفههای اصلی حکمروایی آب
کشاورزی با بهرهگیری از رویکرد منونهگیری پژوهشهای کیفی
و استفاده از روشهای منونهگیری گلوله برفی و شاخص اشباع
نظری تعداد  29مصاحبه نیمه ساختاریافته برگان این حوزه،
شامل مدیران و كارشناسان جهاد كشاورزی ،اداره حفاظت از

جدول  -1جامعه هدف و منونههای مورد بررسی در تحقیق
تعداد فراوانی
منونه مورد مطالعه
جامعه هدف
19
3
مدیر جهاد كشاورزی
جهاد كشاورزی
4
كارشناس مسئول حفظ نباتات
6
كارشناس امور اراضی
4
كارشناس واحد زراعت
2
كارشناس ترویج و آموزش كشاورزی
7
1
ط زیست
مدیر اداره محی 
حفاظت از محیطزیست
3
واحد حفاظت از مراتع
3
كارشناس امور توسعه و حفاظت از جنگل
3
1
مدیر آبفای روستایی
آبفای روستایی
2
واحد آب روستایی
29
جمع

پس از به پایان رسیدن مصاحبهها و رسیدن به یك اشباع نظری
از نظر تكراری بودن پاسخها ،عوامل اصلی مورد نظر براساس
چاچوب نظری تحقیق طبقهبندی و كدگذاری شدند .پس از
مشخص شدن  27عامل کلیدی حکمروایی منابع آب ،پرسشنامه
مقایسه زوجی آماده شد .پرسشنامه زوجی شامل ماتریس 27×27
از عوامل حکمروایی آب کشاورزی بوده كه از پاسخگویان خواسته
شد براساس راهنامی پرسشنامه ،امتیازی با توجه به شدت تأثیر
عامل مورد نظر بر عوامل متقابل خود تعیین كنند .این امتیازات
با توجهبه شدت تأثیرات میتواند  3 ،2 ،1 ،0و یا  Pبرای اثرات
ضعیف ،متوسط ،قوی و نهفته باشد ( .)2008 ،Godetدر پایان

تحلیلی بر پیرشانهای کلیدی حکمروایی منابع آب كشاورزی (مورد مطالعه :شهرستان طارم)

درصد
% 63/3

% 23/3
% 13/3
% 100

پس از بررسی محتوایی گزینهها و سؤاالت ،پرسشنامه مورد نظر
توسط  15نفر از پاسخگویان تكمیل شد .پاسخگویان در جامعه
مورد مطالعه شامل متخصصین و مدیران آب بودند كه به لحاظ
آگاهی و تجربه كاری ،ارتباط نزدیكی با موضوع تحقیق داشتند.
اطالعات پرسشنامه پس از جمعآوری و تركیب بهعنوان ماتریس
ورودی مستقیم در نرم افزار  MICMACتحلیل شدند و سپس
براساس رضایب اثرگذاری و اثرپذیری ،معیارها خوشهبندی شدند.
همچنین برای بررسی پایداری سیستم مورد مطالعه به بررسی
نحوه پراكنش معیارها در دو محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
پرداخته شد.
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نتایج

آب را در این مناطق رضوری میسازد .باتوجهبه نتایج مصاحبه،
 27مولفه اصلی برای حکمروایی منابع آب كشاورزی به دست
آمد( ،جدول .)2
بعد از استخراج عوامل اصلی حکمروایی آب کشاورزی در مرحله
کدگذاری و پاالیش مفهومی ،مقوالت استخراج شده ،در مرحله
کدگذاری الگویی به  8مقوله یا طبقه اصلی دسته بندی شدند که
مقوالت اساسی پژوهش را شامل میشود (شکل .)3

•مولفههای اصلی حکمروایی منابع آب کشاورزی
باتوجهبه ارزش و جایگاه منابع آب در فعالیتهای كشاورزی
در نواحی روستایی ،باید بر تداوم دسرتسی پایدار و کافی به این
منبع در هر زمان تأکید شود .وجود پیوندهای قوی میان «توسعه
اقتصادی پایدار» و «مدیریت آب» ،رضورت اصالح و مدیریت

جدول  -2ماتریس مولفههای اصلی حکمروایی منابع آب كشاورزی
خردهطبقات(معیارها)
ردیف
توجه به انگیزه و خواستههای کنشگران مختف در فرایند مدیریت مشارکتی
1
ظرفیتهای سازی و توامنندسازی کنشگران مختلف مدیریت آب
2
توزیع قدرت و اختیارات در بین کنشگران سطوح مختلف
3
توسعه سازوكارهای مناسب هامهنگی بین بخشی در ساختار آب
4
تسهیلگری در فرایند مشاركت و حضور گروداران و بهرهبرداران در مدیریت منابع آب
5
اصالح و تقویت ساختار مدیریت مشاركتی منابع آب
6
ایجاد قوانین و مقررات تسهیلکننده مشارکت بهرهبرداران در فرایند تصمیمگیری بخش آب
7
اصالح قوانین و مقررات مدیریت منابع آب
8
ایجاد سازوكارهای نهادی مناسب برای رسیدگی به دعاوی و مناقشات آب
9
تفویض برخی اختیارات مدیریتی به سطوح محلی
10
 11فراهم منودن منابع و اعتبارات جهت مدیریت و بهرهبرداری از منابع آب در سطوح محلی
توزیع عادالنه قدرت و اختیارات مناسب برای مواجه با مسائل و مشكالت مدیریتی آب
12
ملزم منودن دستگاههای اجرایی برای اشرتاک گذاری اطالعات منابع مالی و هزینهها
13
استفاده از شاخص اشرتاک گذاری اطالعات برنامهها در ارزیابی سازمانهای دولتی
14
ایجاد امکانات برخط و آنالین جهت مشاهده تصمیامت سیاسی ،اقتصادی ،اجتامعی و ...
15
ایجاد و تقویت فضای پرسشگری برای مطبوعات و رسانهها
16
ایجاد الزامات قانونی برای پاسخگویی سازمان های دولتی به نیازهای جامعه محلی
17
ایجاد فضای مطالبه گری جامعه مدنی از سازمانهای دولتی و مسئولین
18
باز تعریف قوانین و مقررات تخصیص منابع آب
19
توسعه سیاستهای مناسب برای تعیین بهای خدمات و نرخگذاری آب
20
اولویتبندی و تخصیص مناسب منابع آب در بخشهای مختلف مرصف کننده
21
کاهش اتالف منابع آب در سیستم انتقال و توزیع آب
22
ارتقای راندمان آب در بخش آبیاری
23
توسعه مشوقها برای ارتقای بهرهوری در استفاده از منابع آب
24
تنظیم راهربدها و سیاستهای مدیریت منابع آب منطبق بر پیشبینی عرضه و تقاضای
25
مدیریت و توسعه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
26
اتخاذ سیاستها و قوانین تنظیمی مصارف و خدمات منابع آب
27

نرشیه آب و توسعه پایدار
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كد
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3
F1
F2
F3
G1
G2
G3
H1
H2
H3
I1
I2
I3

طبقات
كنشگران
مشاركت
ترتیبات نهادی
متركززدایی
شفافیت
پاسخگویی
اثربخشی
کارایی
كاركرد
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• پیرشانهای کلیدی حکمروایی منابع آب کشاورزی
پس از مشخص شدن مولفههای اصلی 27گانه فوق الذکر ،مقایسه
زوجی این عوامل توسط خربگان و كارشناسان مرتبط با منابع آب در
شهرستان طارم انجام شد .هدف این بررسی تحلیل ساختاری میان
این معیارها بوده كه در این میان آیندهپژوهی یكی از مناسبترین
روشها در این بررسی خواهد بود .نخستین بررسی تحلیل اولیه
مقایسه زوجی میان معیارها است (جدول .)3
ابعاد ماتریس مورد نظر در  27×27بوده است .از مجموع 729
مقایسه زوجی ،به ترتیب رابطههای اثرگذاری قوی و ضعیف

بیشرتین فراونی را داشته است .درجه پرشدگی ماتریس نیز 79
درصد بوده و تعداد تكرار ماتریس برای به ثبات رسیدن 3 ،تكرار
است .این تعداد تكرار پایین ،بیانگر تأثیرگذاری معیارهای بر روی
یكدیگر و همچنین نشاندهنده كارایی ابزار تحقیق و تأیید اطالعات
جمعآوری شده در سطح بسیار مطلوب است كه درستی اطالعات
بهدست آمده را نیز تأیید میكند .در ماتریس متقاطع اثرگذاری
مستقیم ،جمع اعداد سطرها؛ میزان تأثیرگذاری هر معیار را بر روی
دیگر معیارها و مجموع هر ستون نیز میزان تأثیرپذیری و وابستگی
معیارها نسبت به معیارهای دیگر را مشخص میكند (جدول .)4

شکل  -3مقولهها و مولفههای اصلی حکمروایی منابع آب كشاورزی
جدول  -3تحلیل اولیه اطالعات ماتریس ورودی
تعداد سه
تعداد دو
تعداد یك
ابعاد ماتریس تعداد تكرار تعداد صفر
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براساس میزان اثرگذاری معیارها ،اصالح قوانین و مقررات مدیریت
منابع آب ،تفویض برخی اختیارات مدیریتی به سطوح محلی
و تسهیلگری در مشاركت و حضور گروداران در مدیریت آب،
ب ه عنوان معیارهایی كه بیشرتین اثرگذاری را بر روی معیارهای
دیگر دارند ،شناخته شدند .براساس میزان اثرگذاری طبقات نیز
مشاركت و متركز گرایی به عنوان مهمرتین مؤلفهها ب ه دست
آمدند كه بیشرتین تأثیر را بر مدیریت پایدار منابع آب كشاورزی
دارند .شكل ( )4ارتباط و شدت اثرگذاری مستقیم معیارها را
نسبت به دیگر معیار نشان میدهد.
همچنین براساس وابستگی و اثرپذیری معیارها نیز ،به ترتیب
نرشیه آب و توسعه پایدار
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معیارهای توسعه مشوقها برای ارتقای بهرهوری در استفاده از
منابع آب ،تعیین سیاستهای مدیریت آب منطبق بر پیشبینی
عرضه و تقاضا و همچنین معیار اولویتبندی مناسب منابع آب
در بخشهای مختلف مرصف کننده ،بهعنوان معیارهای اثرپذیر
كه وابستگی بسیاری به معیارهای دیگر دارند ،شناخته شدند.
براساس طبقات نیز عوامل كاركرد ،كارایی و اثربخشی سیاستها در
حکمروایی آب ،بهعنوان عوامل وابسته به دست آمدند (جدول .)5
اما برای تفهیم مناسب نتایج اثرگذاری و وابسته بودن عوامل بر
حکمروایی خوب در مدیریت پایدار منابع آب كشاورزی ،نتایج
آن در شكل ( )5مشخص شده است.
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شکل  -5مدل تجربی تبیین كننده مولفههای حکمروایی منابع آب
شکل  -4منودار شدت ارتباط در تأثیرگذاری مستقیم متغیرها
كشاورزی
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دووجهی قرار دارند .این معیارها قدرت نفوذ و وابستگی باالیی
دارند و هر گونه تغییری بر آنها موجب تغییر در سیستم مورد
نظر میشود .اما در گروه سوم معیارهای وابسته و در گروه
چهارم معیاری مستقل هستند که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی
نسبت به سایر معیارهای ارتباطات کمی دارند (جدول .)6

پس از تعیین میزان اثرگذاری و وابستگی معیارها ،میتوان در
منودار تحلیل میك مك به خوشهبندی چهارگانه عوامل مورد بررسی
پرداخت .نخستین گروه از خوشهبندی متغیرها ،معیارهای كلیدی
یا تأثیرگذار هستند .این معیارها قدرت پیوستگی و نفوذ باالیی
در میان سایر معیارها دارند .در گروه دوم معیارهای پیوندی و

جدول  -6نتایج تحلیل خوشهبندی معیارها
خالص
كد
معیارها
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21
A1
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43
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معیارهای مشارکت بهرهبرداران در تصمیمگیری ،توسعه هامهنگی
بین بخشی در مدیریت آب و ایجاد امکانات جهت مشاهده
تصمیامت سیاسی ،اقتصادی ،اجتامعی و  ...از سوی كنشگران و
بهرهبرداران ،مهمرتین معیارهای كلیدی در مدیریت پایدار منابع
نرشیه آب و توسعه پایدار

نوع معیار

اثرگذاری

رتبه

وابسته
وابسته
مستقل
تأثیرگذار
دو وجهی
دو وجهی
تأثیرگذار
دو وجهی
وابسته
دو وجهی
تأثیرگذار
دو وجهی
مستقل
تأثیرگذار
تأثیرگذار
مستقل
تأثیرگذار
تأثیرگذار
دو وجهی
وابسته
وابسته
وابسته
دو وجهی
وابسته
وابسته
دو وجهی
دو وجهی

كنشگران

وابسته

مشاركت دووجهی
ترتیبات
نهادی

وابسته

متركززدایی دووجهی
شفافیت

تأثیرگذار

پاسخگویی تأثیرگذار
اثربخشی

وابسته

كارایی

وابسته

كاركرد

دووجهی

-

آب كشاورزی هستند .این معیارها بهعنوان معیارهایی كه اثرگذاری
بیشرتی بر روی دیگر معیارها دارند شناخته شدند .در خوشه دوم
معیارهای پیوندی قرار دارند .در این بخش معیارهای اصالح قوانین
و مقررات مدیریت منابع آب ،تفویض برخی اختیارات مدیریتی به
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سطوح محلی و همچنین معیار مدیریت و توسعه منابع آبهای
سطحی و زیرزمینی قرار دارند .میزان وابستگی معیارهای مورد نظر
به معیارهای كلیدی بسیار باال بوده و همچنین قدرت نفوذ بیشرتی
دارد .در گروه سوم معیارهای توسعه مشوقها برای ارتقای بهرهوری
در استفاده از منابع آب ،تعیین سیاستهای مدیریت آب منطبق
بر پیشبینی عرضه و تقاضا و اولویتبندی منابع آب در بخشهای
مختلف مرصف کننده از مهمرتین معیارهای وابسته هستند .این

معیارها قدرت نفوذ و اثرگذاری كمرتی نسبت به معیارهای پیوندی
دارند و به عبارتی این معیارها بسیار متأثر از دیگر معیارهای
شناسایی شده می باشند .همچنین در گروه چهارم معیارهای مستقل
قرار دارند كه در این گروه معیارها ملزم منودن دستگاههای اجرایی
برای اشرتاکگذاری اطالعات مالی و هزینهها ،ایجاد و تقویت فضای
پرسشگری برای مطبوعات و رسانهها و معیار ایجاد و تقویت فضای
پرسشگری برای مطبوعات و رسانهها قرار دارند (شكل .)6

شکل  -6خوشهبندی معیارها در مدل MICMAC

معیارها بهصورت پراكنده در متام گروهها بوده است .معیارهای
مورد بررسی در متام گروههای مدل میكمك توزیع شدهاند.
بنابراین مدل حکمروایی آب در منابع آب كشاورزی در ناحیه
مورد بررسی بهصورت ناپایدار بوده كه این تحقیق پیرشانهای
كلیدی مؤثر بر آن را مورد توجه قرار داد.

در میان مؤلفهها ،مؤلفههای مشاركت و متركزگرایی بهعنوان
دو مؤلفه كلیدی شناسایی شدند كه قدرت نفوذ بیشرتی داشتند.
همچنین این مؤلفهها بیشرتین تأثیرگذاری را بر روی دیگر مؤلفهها
دارند .در سوی دیگر اما نحوه توزیع و پراكنش معیارها در مدل میك
مك میتواند بیانگر پایداری و ناپایداری سیستم باشد (شكل .)7

بحث و نتیجهگیری
آب منبع طبیعی رضوری است که چشماندازهای منطقهای را
شکل میدهد و برای کارکرد اکوسیستمها و زندگی مطلوب انسانی
ت فشار
بسیار حیاتی میباشد .در حال حارض این منبع حیاتی تح 
فزایندهای قرار دارد .تغییرات رژیمهای هیدرولوژیکی به دلیل
تغییرات اقلیمی ،جمعیتی و اقتصادی پیامدهای جدی را برای مردم
و محیطزیست به بار آورده كه مطالعات و زمینههای موردی در
این ارتباط ،بر اهمیت حکمروایی آب در تعیین توان یک کشور
برای مقابله با چالشهای آینده آب تأکید دارد و بدیهی است كه
مشاركت و اقدام جمعی نیز بیش از پیش برای مدیریت آن رضوری
به نظر میرسد .اما در ارتباط با كشورمان ،بررسی منابع و مطالعات

شکل  -7پایداری و ناپایداری سیستم در توزیع و پراكنش معیارها در
مدل MICMAC

در سیستمهای پایدار بیشرت معیارهای گروه دوم (دو وجهی و یا
پیوندی) وجود ندارند و در مقابل در سیستمهای ناپایدار ،توزیع
تحلیلی بر پیرشانهای کلیدی حکمروایی منابع آب كشاورزی (مورد مطالعه :شهرستان طارم)
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انجامگرفته هام ن طور كه مشخص میكند ،مفهوم حکمروایی به
طور عام و حکمروایی آب بهطور خاص ،موضوع قابلبحثی است
که بسیاری از زوایای آن هنوز بهدرستی تبیین نشده و جای خالی
بسیاری از مباحث مطر ح شده در ادبیات جهانی مطالعات آب در
این زمینه در كشورمان احساسمیشود .در این میان مشخص است
كه جامعه روستایی بهعنوان اولین و نخستین گروداران آب در هر
كشور و یا منطقهای هستند كه اقتصاد و فعالیت كشاورزی آنان
بستگی بسیار باالیی به این منبع طبیعی دارد .در این رشایط بحران
آب و كمبود آن در این مناطق كه كشاورزی بخش عمده و اصلی
فعالیت اقتصادی آنان بوده ،میتواند موجب از دست دادن فعالیت
اقتصادی و بر هم خوردن تعادل زیستی در این مناطق شود كه منونه
مشخص آن در بسیاری از مناطق مركزی و جنوب رشقی كشورمان
مشخص است .اما بدیهی است برای بهبود این وضعیت نخستین
گام ،ریشهیابی عوامل دخیل در وقوع این پدیده و تدوین یك
راهنامی عمل برای حکمروایی خوب در مدیریت پایدار منابع آب
كشاورزی است .یافتههای حاصل از این تحلیلها میتواند ،نگرش
مدیران و متخصصین امر را از اقدامات قابل انجام برای مدیریت
مناسب شکل دهد كه تحقیق حارض با این آگاهی سعی داشت
باتوجهبه ادبیات محدود به آن بپردازد .مطالعه موردی در شهرستان
طارم بود .این شهرستان به دلیل توامنندیهای نهفته برای كشاورزی،
بهعنوان قطب تولیدكننده كشاورزی در استان زنجان بوده كه تعداد
(انواع) بیشرتی از محصوالت آن نیز بهعنوان محصوالت اسرتاتژیك
كه بهرهوری باالیی برای كشت در این شهرستان دارند ،شناخته
میشوند .با این حال برخی از عوامل مدیریتی و مرصف ناصحیح
آب كشاورزی موجب چالش كمآبی و از دست دادن زمینهای
كشاورزی شده كه بررسی و شناسایی پیرشانهای كلیدی برای این
چالش و بحران ،موضوع و هدف كلی تحقیق بود .كنشگران و
بهرهبردان ،عوامل اصلی در مدیریت منابع آب كشاورزی هستند.
حضور فعال و مشاركت مناسب سطوح محلی برای تدوین قوانین و
مقررات محلی در كنار سطوح باالتر (كارشناسان و مدیران آب) برای
مدیریت و تنظیم رشایط مورد نیاز بسیار حیاتی است .البته این
موضوع به معنای نفی حضور كنشگران و مدیران نبوده بلكه هدف
تنها تعامل و هامهنگی بین كنشگران و مدیران در مدیریت منابع
آب كشاورزی است .هامنطور كه نتایج تحقیق نیز مشخص كرد
معیارهای مشاركت و متركزگرایی بهعنوان معیارهایی كه بیشرتین
اثرگذاری را بر روی معیارهای دیگر دارند ،شناخته شدند .این نتایج
با مطالعه تاتار و همكارانش ( ،)1398كریمی و همكاران (،)1397
قامئی و همكاران ()1396؛ ، )2019( Gondo et alهمسو بوده
كه این تحقیقات بر اصالح قوانین و مقررات مدیریت منابع آب،
سپردن برخی اختیارات مدیریتی به سطوح محلی و تسهیلگری
در مشاركت و حضور گروداران در مدیریت آب در مدیریت و
بهرهبرداری از آب تأكید داشتهاند .در سوی دیگر معیارهای كاركرد،
نرشیه آب و توسعه پایدار

كارایی و اثر بخشی در حکمروایی بهعنوان معیارهایی كه وابسته
به معیارهای دیگر بودند شناخته شدند .در این عوامل معیارهای
توسعه مشوقها برای ارتقای بهرهوری ،سیاستهای منطبق بر
پیشبینی عرضه و تقاضا و توسعه و مدیریت آبهای سطحی و
زیرزمینی قرار دارند كه این معیارها بیشرت بهعنوان معیارهای وابسته
هستند .نتایج این بخش با یافتههای تحقیق دحیاموی و همكاران
( Regner ،)1397و همکاران ( Lefroy ،)2006و همکاران ()2006
وو  )2005( Pereiraهمسو بوده است .بهطوركلی آنچه كه توزیع
معیارها مشخص كرد ،مدیریت آب كشاورزی در ناحیه روستایی
مورد مطالعه ناپایدار بوده و عوامل اصلی این بحران در مشاركت
و متركزگرایی در مدیریت منابع آب كشاورزی قرار دارد .با این حال
به طور خاص اگر بنا بر آن باشد تا توسعه كشت و بهرهبرداریها
موجب بهبود وضعیت معیشت ،اشتغال و الگوی اقتصادی كشور
شود ،آن گاه اهمیت موضوع مدیریت مناسب آب كشاورزی بسیار
اهمیت خواهد یافت .بهطوركلی اهمیت نتایج تحقیق را میتوان
در دو جنبه بیان منود .در تحقیق براساس چارچوب حکمروایی
خوب ،عوامل و معیارهای مؤثر بر آن در ناحیه روستایی شناسایی
شد .عالوهبر این به دلیل تبیین سیستامتیك این معیارها و عوامل و
متركز تحقیق بر منابع آب كشاورزی در شهرستان طارم ،این تحقیق
میتواند پشتوانهای مستدل برای ارائه نكات كلیدی در مدیریت
پایدار منابع آب به خصوص در فعالیتهای كشاورزی باشد.
سپاسگزاری
محققان مراتب سپاس را از مدیریت محرتم جهاد كشاورزی (آبرب،
گیلوان ،چورزق) ،كارشناسان محرتم این اداره و همچنین مدیر
محرتم اداره حفاظت از محیطزیست و آبفای روستایی شهرستان
طارم به دلیل همكاری در انجام مصاحبه و پاسخ به پرسشنامه
تخصصی اعالم میمنایند.
منابع
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چکیده

Abstract
Drought, population growth, industrialization of society,
and expansion of urbanization are the factors that have
led to the crisis of water resources in the country, In this
regard, social marketing has an effective role in improving
the pattern of water consumption. Therefore, the purpose
of this study was to identify and analyze the factors affecting social marketing in the field of water and wastewater
industry. This research was applied in terms of purpose
and since the implementation method was a descriptive
survey with a mixed exploratory. approach. In the qualitative stage, the research team consisted of 16 academic
and organizational experts who were selected by the targeted method and snowball technique. In the quantitative
stage of the statistical population, there were 3500 water
and sewage experts in the country. The sample size was
determined to be 346 according to Krejcie and Morgan’s
table and a simple random sampling method was used.
The content analysis method was used to identify the factors and the method of the structural equation was used to
analyze the relationships of variables with Smart PLS software. The results showed that the effective factors of social
marketing include 20 components in the form of 6 dimensions (self-concept-perceived behavioral control-religiosity-mental norms-attitude-moral norms). Also, the results
of structural equations showed that attitude factors with
a coefficient (0.436) have the most and religiosity with a
coefficient (0.310) has the least effect on social marketing.
Keywords: Social Marketing, Water and Wastewater,
Content Analysis, Structural Equations.

 صنعتیشدن جامعه و گسرتش، افزایش جمعیت،خشکسالی
شهرنشینی از عواملی است که منجر به بحران منابع آب در
کشور شده است بنابراین باتوجهبه وضعیت موجود منابع آب
 راهکارهای مبتنی بر برنامهریزی و تغییر الگوهای مرصف،کشور
، در این راستا.میتواند رشایط بحران کم آبی را کاهش دهد
،بازاریابی اجتامعی نقش مؤثری در اصالح الگوی مرصف آب
 بنابراین هدف پژوهش حارض شناسایی و تحلیل عوامل.دارد
مؤثر بر بازاریابی اجتامعی در حوزه صنعت آب و فاضالب کشور
 کاربردی و از آنجاییکه روش، این پژوهش از لحاظ هدف.بود
پیامیشی بود با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام- توصیفی،اجرا
 نفر از خربگان16  در مرحله کیفی تیم مشارکتکننده تحقیق.شد
دانشگاهی و سازمانی بودند که به روش هدفمند و تکنیک گلوله
 کارشناسان، در مرحله کمی جامعه آماری.برفی انتخاب شدند
 نفر بودند که حجم منونه3500 آب و فاضالب کشور به تعداد
 نفر تعیین و برای منون ه346 مطابق جدول كرجسی و مورگان
 برای شناسایی عوامل از.گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد
روش تحلیل محتوا و برای تحلیل روابط متغیرها از روش معادالت
 نتایج.ساختاری با نرمافزار اسامرت پیالاس استفاده شده است
 مؤلفه20  شامل،نشان دادند عوامل مؤثر بر بازاریابی اجتامعی
-دینداری-کنرتل رفتاری ادراک شده- بعد (خودپنداری6 در قالب
 همچنین.هنجارهای اخالقی) میباشند-نگرش-هنجارهای ذهنی
نتایج معادالت ساختاری نشان دادند عوامل نگرش با رضیب
) کمرتین تأثیر را0/310( ) بیشرتین و دینداری با رضیب0/436(
.بر بازاریابی اجتامعی دارند
 تحلیل، آب و فاضالب، بازاریابی اجتامعی:واژههای کلیدی
. معادالت ساختاری،محتوا
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مقدمه

آب موجود خود باید تا سال  112 ،2025درصد به منابع آب
قابل استحصال خود بیافزاید که این مقدار باتوجهبه امکانات و
منابع آب موجود غیرممکن به نظر میرسد (ملک محمدی و
مظفری .)1397 ،در چنین رشایطی مدیریت منابع آب و اصالح
الگوی مرصف بسیار حائز اهمیت است و نقشی کلیدی در
حوزه امنیت آب ،امنیت انرژی ،حفظ محیطزیست و همچنین
تصمیمگیریهای کالن اقتصادی و سیاسی دارد (اخروی و رعیت،
 .)1398در این راستا ،یکی از ابزارهای جدید در زمینه تغییر
الگوی مرصف منابع آب ،بهرهگیری از بازاریابی اجتامعی است
(کالمی و همکاران .)1399 ،بازاریابی اجتامعی کاربرد روشهای
بازاریابی تجاری جهت تحلیل ،طراحی ،اجرا و ارزیابی برنامههای
طراحی شده به منظور تأثیرگذاری بر رفتار داوطلبانه افراد هدف
به جهت ارتقای سطح رفاه فردی آنها و جامعه است (درفشی
و خان نژاد .)1398 ،با وجود پژوهشها و اقدامات مختلفی که
در بخشهای مختلف حوزه صنعت آب و فاضالب کشور انجام
شدهاند ،مرصف بهینه آب در حوزه صنعت آب و فاضالب کشور
کمرت مورد توجه قرار گرفته و سیاستهای کلی در این زمینه
ضعیف است ،بنابراین هدف تحقیق حارض ،شناسایی و تحلیل
عوامل مؤثر بر بازاریابی اجتامعی در حوزه صنعت آب و فاضالب
کشور بود.

امروزه مدیریت منابع آب کشور در فرآیند توسعه پایدار در
حیطههایی نظیر رشد اقتصادی ،افزایش سطح سالمت جامعه،
امنیت غذایی ،توسعه پایدار منابع آب ،حفظ محیطزیست و
تأمین نیازهای اساسی انسان نقش مهمی دارد (خیابانی و
همکاران .)1396 ،باتوجهبه وضعیت موجود منابع آب کشور،
راهکارهای مبتنی بر برنامهریزی و تغییر الگوهای مرصف
میتواند رشایط بحران کم آبی را کاهش دهد (اخروی و رعیت،
 .)1398بر اساس گزارش عملکرد وزارت نیرو ،ایجاد تعادل بین
عرضه و تقاضای آب در رشایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت در
مناطق مختلف کشور ،تنها با اتکا به مدیریت عرضه و تکیه بر
احداث تأسیسات جدید و جنبههای سختافزاری حل شدنی
نیست (ملک محمدی و مظفری .)1397 ،افزایش میزان رسانه
مرصف آب ،ایران را در گروه کشورهایی قرار میدهد که تا سال
 2025با کمبود فیزیکی آب مواجه خواهد شد؛ یعنی حتی با
باالترین راندمان و بهرهوری ممکن در تأمین نیازهای کشور ،آب
کافی در اختیار نخواهیم داشت (بربان و هرنبخش.)1387 ،
بر اساس شاخص سازمان ملل ،شاخص مؤسسه بیناملللی مدیریت
آب ،شاخص فالکن مارک ،کشور ایران برای حفظ وضع منابع
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

اخروی و رعیت ( 23 )1398عامل مؤثر بر جلب مشارکت مردم
در مرصف بهینه آب با رویکرد بازاریابی اجتامعی را در چهار
دسته شناسایی منودند .پس از تعیین اهمیت عوامل از یک سو
و محاسبه شکاف آنها از حالت مطلوب و از سوی دیگر شکاف
موضوع محاسبه شد و باتوجهبه توامنندی سازمان برای اجرای هر
یک از آنها اولویت نهایی تعیین شد.
ملک محمدی و مظفری ( )1397بهمنظور تعیین و چگونگی
ارتباط عوامل مؤثر در بازاریابی اجتامعی با تغییر داوطلبانه
نحوه مرصف آب و مدیریت اثربخش ،از  115نفر از خربگان و
کارشناسان مطلع در حوزه منابع آب ،بهعنوان جامعه آماری،
درباره عوامل مرتبط با الگوی مرصف در قالب پرسشنامه
نظرخواهی منودند .بر اساس تجزیه و تحلیلهای به دست آمده،
با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی ،سه متغیر مکنون
منطبق بر بازاریابی اجتامعی ،شامل مناطق بحرانی (مکان) و
تغییر رفتار مرصف (محصول) و فرهنگسازی (ترفیع) ،شناسایی
شد .سپس با بهرهگیری از الگوی معادالت ساختاری ،اثبات شد
مؤلفه تغییر رفتار تحت تأثیر دو عامل فرهنگ و مکان است.
در نهایت ،بر اساس رتبهبندی به روش تاپسیس فازی ،عامل
مکان تأثیرگذارترین عامل بازاریابی اجتامعی در مدیریت منابع
آب شناسایی شد.

بازاریابی اجتامعی یک مفهوم بازاریابی است که معتقد است که
یک رشکت یا سازمان باید تصمیامت بازاریابی را نه تنها با در نظر
گرفنت خواستههای مرصف کننده ،بلکه نیازهای رشکت و همچنین
منافع بلندمدت جامعه تعیین کند .سپس باید ارزشی برتر به مشرتی
ارائه کند به گونهای که جنبههای رفاهی مشرتی و جامعه را حفظ
مناید یا آنها را بهبود بخشد ( Wuو همکاران .)2019 ،رسالت اصلی
بازاریابی اجتامعی تأثیرگذاری بر رفتارهای اجتامعی و انسانی
است و هدف عمده آن مترکز بر روی تغییر رفتار در جهت افزایش
عملکرد فردی یا جمعی است ،میتواند در بخش وسیعی از مسائل
اجتامعی بهکار رود (درفشی و خان نژاد .)1398 ،در این فرآیند
منظم و برنامهریزی شده با محور قرار دادن مشرتی و خواستهها و
نیازهای او و بهکار بردن اصول و تکنیکهای بازاریابی تجاری ،گروه
مخاطب برای انجام یک رفتار و باتوجهبه یک ایده خاص ترغیب
میشوند ( Domeganو همکاران .)2016 ،درخصوص استفاده از
اصول بازاریابی اجتامعی در اصالح الگوی مرصف آب ،پژوهشهای
کمی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است و هر یک از این
پژوهشها نگاهی خاص به مرصف بهینه آب داشتهاند ،در ادامه به
آنها اشاره میشود.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 Mehreteabو  )2019( Ghebregiorgisدر تحقیقی که در
کشور اریرته انجام شد ،نشان دادند تأثیر عوامل اجتامعی،
بازاریابی و شخصی بر رفتار شهروندان در استفاده از آب
بطری بر فراوانی نوشیدنی و دلیل خرید آب بطری (رفتار
خرید مرصفکنندگان) تأثیر معناداری دارند Almeida .و
همکاران ( )2019در کشور پرتغال استفاده از بازاریابی
اجتامعی و کمپینها در تغییر الگوی مرصف آب در جامعه و
استفاده از شیرآالت و ابزار کاهنده مرصف را بررسی کردند.
 Sharmaو همکاران ( )2018رویکرد بازاریابی اجتامعی برای
ایجاد تغییر در رفتار استفاده از آب در ساکنین ایالت پنجاب
هندوستان را بررسی کردند .آنها از رویکرد هفت مرحلهای

در بازاریابی اجتامعی استفاده کردند تا رفتار مرصف آب در
روستانشیان پنجاب را تغییر دهند .نتایج تحقیقات نشان داد،
سطح آگاهی کلی اکرث پاسخ دهندگان درباره تغییرات آب و
هوایی متوسط است .در نهایت ،اثبات شد رویکرد بازاریابی
اجتامعی باعث تغییر در رفتار مرصفکنندگان آب میشود و
همچنین بازاریابی اجتامعی بر سطح دانش و سطح پذیرش
آنان تأثیرگذاشته است.
بر اساس مطالب فوق ،تاکنون تحقیقی در این زمینه با روش
آمیخته اکتشافی انجام نشده است .بنابراین در این مقاله عوامل
مؤثر بر بازاریابی اجتامعی در حوزه صنعت آب و فاضالب کشور
بهصورت آمیخته اکتشافی بررسی شد.

مواد و روشها

از رضیب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس
استفاده شد که مقادیر آنها در جدول ( )2به تفکیک برای هر
یک از متغیرها آمده است .همچنین بارهای عاملی مربوط به
هر یک از گویهها در جدول ( )3بیان شد که مقادیر باالی 0/4
بودند بنابراین در سطح اطمینان  95درصد معنادار هستند،
بنابراین سازههای مورد مطالعه از جهت روایی اعتبار باالیی
دارند (آذر و خرسوانی .)1398 ،جدول ( )4ماتریس همبستگی
میان متغیرهای پنهان پژوهش را نشان میدهد .باتوجهبه نتایج
میتوان گفت همه متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان 95
درصد رابطه معناداری با یکدیگر دارند .برای ارزیابی روایی
واگرا نیز از روش فورنل و الکر استفاده شد .روایی واگرا وقتی
در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشرت
از واریانس اشرتاکی آن سازه و سازههای دیگر (مربع مقدار
رضایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد ( Faisalو
همکاران .)2006 ،بر اساس یافتههای جدول (( )4بخش AVE
که ریشه دوم آن در قطر جدول ( )4ذکر شده) روایی واگرا
وجود دارد .چون اعداد قطر اصلی ،یعنی ریشه دوم مقادیر
 ،AVEبزرگرت از اعداد زیرین خود ،یعنی مقادیر رضایب
همبستگی بین سازهها ،هستند ( Faisalو همکاران .)2006 ،در
نهایت میتوان این چنین ذکر منود که مدل اندازهگیری برازش
خوبی دارد.

هدف پژوهش حارض شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر
بازاریابی اجتامعی در حوزه صنعت آب و فاضالب کشور
بود .از لحاظ هدف ،کاربردی و ازآنجاکه روش اجرا،
توصیفی-پیامیشی بود ،با رویکرد آمیخته اکتشافی 1انجام
شد .در مرحله کیفی تیم مشارکتکننده 16 ،نفر از خربگان
دانشگاهی و سازمانی بودند که به روش هدفمند و تکنیک
گلوله برفی انتخاب شدند .در مرحله کمی جامعه آماری،
کارشناسان صنعت آب و فاضالب کشور به تعداد  3500نفر
بودند که حجم منونه مطابق جدول كرجسی و مورگان 346
نفر تعیین و برای منونهگیری از روش تصادفی ساده استفاده
شد .برای شناسایی عوامل از روش تحلیل محتوا بر اساس
جدول ( )1و برای تحلیل روابط متغیرها از روش معادالت
ساختاری با نرمافزار اسامرت پیالاس استفاده شده است.
بهاینصورت که پرسشنامهای بر اساس طیف لیکرت پنج
گزینهای (کام ًال موافقم تا کام ًال مخالفم) تنظیم شد و از
کارشناسان نظرسنجی شد.
در پژوهش حارض ،روایی محتوایی پرسشنامه با مشورت از
خربگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و برای دستیابی به
میزان اعتبار همگرا و همبستگی دادههای جمعآوری شده

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بازاریابی اجتامعی در حوزه صنعت آب و فاضالب کشور
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نتایج حاصل از جدول ( )1نشان داد مؤلفهها توسط خربگان
دانشگاهی و سازمانی (از طریق مصاحبه) حداقل  10بار و
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رضیب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای هر یک از متغیرها
باالی  0/7و میانگین واریانس بیش از  0/5و در حد قابل قبول
است ( Lavisو همکاران.)2005 ،
نتایج تحلیل عاملی تأییدی گویههای پرسشنامه پژوهش در
جدول ( )3خالصه شدند .به کمک بار عاملی میتوان بیان کرد
کدام گویه در سنجش متغیر پنهان خود سهم بیشرتی دارد.
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جدول  -2پایایی ابزار پرسشنامه
AVE
CR
آلفای کرونباخ
0/655
0/850
0/735
0/644
0/878
0/815
0/676
0/862
0/761
0/815
0/898
0/777
0/649
0/880
0/819
0/581
0/846
0/758
0/591
0/896
0/861

متغیر
خودپنداری
کنرتل رفتاری ادراک شده
دینداری
هنجارهای ذهنی
نگرش
هنجارهای اخالقی
بازاریابی اجتامعی
عوامل مؤثر بر
بازاریابی اجتامعی
خودپنداری
کنرتل رفتاری
ادراک شده

دینداری

هنجارهای ذهنی
نگرش

هنجارهای اخالقی

R2 Communality
0/655
0/644
0/676
0/815
0/649
0/581
0/932
0/591

جدول  -3نتایج تحلیل عاملی تأییدی (رضایب مسیر)
گویه
بهطور رسشت اهل رصفهجویی در مرصف آب رشب هستم.
شخصیت من با رصف هجویی آب سازگار است.
من خودم را بهعنوان فردی که در مرصف آب رصفهجو هست ،میشناسم.
من میدانم چگونه میتوانم در مرصف آب خانگی رصفهجویی کنم.
من فکر میکنم  5درصد کاهش مرصف آب خانگی کار سختی نباشد.
من فکر میکنم بیگامن میتوانم  5درصد از مرصف آب خانگی را کاهش دهم.
من تااندازهای به سادگی میتوانم آب مرصفی خانگی را کاهش دهم.
به نظر من اینکه از نظر اعتقادی و دینی رصفهجویی در مرصف
آب خانگی واجب است ،خیلی مهم است.
به نظر من اینکه دین اسالم ارساف در مرصف آب را حرام دانسته ،خیلی مهم است.
به نظر من اینکه پیامرب(ص) و امئه (ع) ارساف در مرصف آب را ناروا دانسته ،خیلی مهم است.
اگر من آب رشب خانگی کمرتی استفاده کنم افراد مهم این رفتار من را تأیید میکنند.
افرادی که برای من ارزش قائل هستند انتظار دارند در مرصف آب رشب خانگی رصفهجویی کنم.
به نظر من رصفهجویی در مرصف آب کار درست و پسندیدهای است.
ذخیره آب رشب برای آیندگان الزم و رضوری است.
به نظر من رصفهجویی در مرصف آب رشب خانگی عاقالنه است.
به نظر من رصفهجویی در هنگام مرصف آب رشب خانگی الزم است.
زمانیکه در مرصف آب خانگی رصفهجویی می کنم ،احساس خوبی دارم.
فکر میکنم اگر در مرصف آب رشب رصفهجویی کنم ،کار خوبی انجام دادهام.
من در خصوص رصفهجویی در مرصف آب احساس وظیفه میکنم.
از نظر وجدانی احساس میکنم وظیفه دارم در مرصف آب رشب خانگی رصفهجویی کنم.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بازاریابی اجتامعی در حوزه صنعت آب و فاضالب کشور
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بار عاملی
0/801
0/867
0/757
0/815
0/740
0/845
0/804
0/850
0/838
0/776
0/927
0/879
0/868
0/726
0/810
0/812
0/821
0/628
0/787
0/798
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متغیر
بازاریابی اجتامعی
خودپنداری
دینداری
نگرش
هنجارهای اخالقی
هنجارهای ذهنی
کنرتل رفتاری ادراک شده

جدول  -4ماتریس همبستگی متغیرهای پنهان و روایی واگرا
بازاریابی خودپنداری دینداری نگرش هنجارهای هنجارهای کنرتل رفتاری
ادراک شده
ذهنی
اخالقی
اجتامعی
0/769
0/810
0/725
0/822
0/705
0/648
0/806 0/774
0/657
0/732
0/762 0/719 0/741
0/575
0/605
0/903
0/628 0/721 0/658
0/567
0/704
0/802
0/695
0/651 0/717 0/742
0/736
0/747

برای بررسی برازش کلی مدل نیز از معیار  GOFاستفاده شد.
این معیار طبق اعداد مندرج در جدول ( )3به دست آمده و از
دو شاخص میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم رضایب
همبستگی بین سازه ها در این معیار استفاده میشود.

مدل ،برای آزمون معناداری مسیرها از دو شاخص جزئی رضیب
مسیر و  t-valueاستفاده شد .در سطح اطمینان  95درصد چنانچه
مقادیر آماره  tباالتر از  1/96باشد مسیر تأیید و در صورت کمرت
بودن مسیر رد می شود .در شکلهای ( 1و  ،)2دو حالت تخمین
رضایب مسیر و معناداری نشان داده شده است.
شکلهای ( 1و  )2نشان میدهند رضایب مسیر بین متغیرهای
مکنون برو نزا (عوامل تأثیرگذار) با متغیر مکنون درو نزا (بازاریابی
اجتامعی) در داخل بازه ( 1و  )-1و رضایب معناداری خارج از بازه
( 1/96و  )-1/96قرار دارند یعنی روابط بین متغیرها تأیید میشوند.

شکل  -1رضایب مسیر

شکل  -2رضایب آماره t-value

communalities × R 2

= GOF

حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل برابر با  0/783بود .ازآنجاییکه
حداقل مقدار قابل قبول برای این شاخص  0/36است ،میتوان ادعا
کرد مدل پژوهش برازش باال و قوی دارد .پس از بررسی و تأیید
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جدول  -5نتایج حاصل از یافتههای تحلیل مسیر
فرضیه
خودپنداری بر بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و فاضالب تأثیر دارد.
کنرتل رفتاری ادراک شده بر بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و فاضالب تأثیر دارد.
دینداری بر بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و فاضالب تأثیر دارد.
هنجارهای ذهنی بر بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و فاضالب تأثیر دارد.
نگرش بر بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و فاضالب تأثیر دارد.
هنجارهای اخالقی بر بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و فاضالب تأثیر دارد.

رضیب
مسیر
0/328
0/345
0/310
0/377
0/436
0/391

رضیب
معناداری
4/199
5/102
3/045
6/843
9/767
8/852

نتیجه
آزمون
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

باتوجهبه گویههای جدول ( )3و بر اساس نتایج جدول (،)5
خودپنداری و مؤلفههای آن (ذات افراد ،شخصیت افراد،
خودشناسی) با رضیب ( ،)0/328کنرتل رفتاری ادراک شده و
مؤلفههای آن (آگاهی داشنت افراد ،میزان مناسب مرصف ،توانایی
افراد در مرصف،کاهش مرصف) با رضیب ( ،)0/345دینداری و
مؤلفههای آن (اعتقادات افراد ،دیدگاه اسالم نسبت به ارساف،
دیدگاه امئه نسب به ارساف) با رضیب ( ،)0/310هنجارهای ذهنی
و مؤلفههای آن (تأیید شدن توسط افراد مهم ،مورد انتظار واقع
شدن افراد) با رضیب ( ،)0/377نگرش و مؤلفههای آن (انجام کار
درست،آینده نگری ،مرصف عاقالنه ،لزوم رصفهجویی) با رضیب

( )0/436و هنجارهای اخالقی و مؤلفههای آن (حس خوب ،انجام
کار خوب ،احساس وظیفه منودن ،وجدان) با رضیب ( )0/391در
سطح اطمینان  95درصد بر بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و
فاضالب کشور تأثیر مثبت و معناداری دارند و هرچه ،قدر مطلق
رضایب مسیر به  1نزدیکرت باشد ،این تأثیرگذاری بیشرت خواهد بود
و آن عامل در توسعه بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و فاضالب
کشور اهمیت بیشرتی دارد .باتوجهبه مطالب بیان شده ،عوامل
نگرش با رضیب مسیر ( )0/436بیشرتین و دینداری با رضیب مسیر
( )0/310کمرتین تأثیر را بر بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و
فاضالب کشور دارند.

بحث و نتیجهگیری

بازاریابی اجتامعی در صنعت آب و فاضالب کشور بوده است که
در گام اول عوامل موثر بر بازاریابی اجتامعی از طریق مصاحبه
با خربگان دانشگاهی و سازمانی (از طریق مصاحبه) شناسایی
شدند .خروجی این مرحله شناسایی  20مولفه در قالب شش
بعد (خودپنداری-کنرتل رفتاری ادراک شده-دینداری-هنجارهای
ذهنی-نگرش-هنجارهای اخالقی) بود که بعد خودپنداری شامل
مولفههای ذات افراد ،شخصیت افراد و خودشناسی است .بعد
کنرتل رفتاری ادراک شده شامل مولفههای آگاهی داشنت افراد،
میزان مناسب مرصف ،توانایی افراد در مرصف و کاهش مرصف
است .بعد دینداری شامل مولفههای اعتقادات افراد ،دیدگاه
اسالم نسبت به ارساف و دیدگاه امئه نسب به ارساف است .بعد
هنجارهای ذهنی شامل مولفههای تأیید شدن توسط افراد مهم
و مورد انتظار واقع شدن افراد است .بعد نگرش شامل مولفههای
انجام کار درست ،آینده نگری ،مرصف عاقالنه و لزوم رصفهجویی
است .بعد هنجارهای اخالقی شامل مولفههای حس خوب ،انجام
کار خوب ،احساس وظیفه منودن و وجدان است.
همچنین نتایج معادالت ساختاری نشاندهنده تأثیر مثبت و
معنادار عوامل خودپنداری ،کنرتل رفتاری ادراک شده ،دینداری،
هنجارهای ذهنی ،نگرش و هنجارهای اخالقی بر بازاریابی

آب یکی از منابع محدود و اساسی در کشورها است که از رشد
اقتصادی و اجتامعی افراد جامعه حامیت میکند و باعث حفظ
زندگی روزمره میشود .این موضوع برای کشورهای درگیر کمآبی
مانند ایران ،اهمیت بسیار باالیی دارد و باتوجهبه اینکه یکی
از حوزههای اساسی مرصف آب ،بخش خانگی است ،مدیریت
الگوی مرصف برای حفظ منابع آب امری رضوری به نظر میرسد.
ایجاد الگوی مناسب مرصف آب در گرو افزایش آگاهی مردم و
تغییر رفتار آنان در مرصف آب است .یکی از راهکارهای مناسب
برای ایجاد این آگاهی و تغییر رفتار استفاده از بازاریابی اجتامعی
است که تجارب برتر جهانی نیز استفاده از آن را در موضوع
مشابه تأیید میکند .با وجود پتانسیل باال برای رصفهجویی در
مرصف آب ،میتوان با اعامل مؤلفههای بازاریابی اجتامعی رشایط
تغییر نگرش در مرصف را فراهم ساخت بهگونهای که متامی افراد
جامعه نسبت به رعایت اصول مرصف بهینه احساس نیاز داشته
باشند ،بنابراین استفاده از رویکرد بازاریابی اجتامعی در مدیریت
مرصف آب ،رویکردی مؤثر و تا اندازهای کم هزینه خواهد بود.
از اینرو این تحقیق به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بازاریابی اجتامعی در حوزه صنعت آب و فاضالب کشور
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اجتامعی در حوزه صنعت آب و فاضالب کشور است که عوامل
)0/310( ) بیشرتین و دینداری با رضیب0/436( نگرش با رضیب
.کمرتین تأثیر را بر بازاریابی اجتامعی دارند
:بر این اساس پیشنهادات ذیل ارائه میشود
،پیشنهاد میشود وزارت نیرو و بهویژه رشکت آب و فاضالب
 به رصفهجویی در،با آموزش و فرهنگسازی مسئولیتپذیری
.مرصف آب کمک کنند
 از،پیشنهاد میشود با فرهنگسازی رصفهجویی در مرصف آب
.هدر روی منابع آب رشب خانگی جلوگیری شود
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چکیده

Abstract
With the emergence of the water crisis and its numerous consequences in Iran, researchers in various sciences have investigated the causes and offered solutions
to prevent it, but most of them have not addressed the
complex relations and interactions of the water sector
with the wider social, political and economic systems.
The present study is based on the idea that there are
different perceptions about the water problem in Iran
and this difference in meanings and perceptions has
been effective in passing laws and adopting the country's water policies. Using the discourse analysis method and combining the approaches of Fairclough and
Laclau/Moff, the semantic system of “ the equitable
water distribution” law was studied. The findings were
presented in two parts: an analysis of the textual characteristics of the law and its connections to the economic, social, and political conditions of the society.
The results showed that the law has been influenced
by revolutionary values and conditions of the society
in the early years after the victory of the Islamic Revolution. Ambiguity in the definition of concepts such as
justice and public interests, disbelief in water resources
constraints and imminent crisis, disbelief in nature’s
entity and living ecosystems, and neglect of citizens’
agency has made this law a non-equitable one that ignores the rights of nature and future generations.
Keywords: Water, Environment, Discourse Analysis,
Equitable Water Distribution Law.

با بروز بحران آب در ایران و ظهور پیامدهای متعدد
 محققان علوم مختلف علل را بررسی و برای،آن
 اما اکرث آنها،پیشگیری از آن راهکارهایی ارائه منودند
به روابط پیچیده و تعامالت بخش آب با نظامهای
. سیاسی و اقتصادی وسیعتر نپرداختهاند،اجتامعی
تحقیق حارض بر این تفکر استوار است که برداشتهای
متفاوتی در مورد مسئله آب در ایران وجود دارد و این
تفاوت در معانی و برداشتها بر تصویب قوانین و
 در این.اتخاذ سیاستهای آبی کشور مؤثر بوده است
 با استفاده از روش تحلیل گفتامن و با تلفیق،تحقیق
 نظام معنایی موجود،رویکردهای فرکالف و الکال و موف
 یافتهها در دو.در قانون توزیع عادالنه آب بررسی شد
بخش تحلیل ویژگیهای منت قانون و بررسی ارتباط
 اجتامعی و سیاسی جامعه ارائه،آن با رشایط اقتصادی
 نتایج حاکی از تأثیرپذیری این قانون از ارزشهای.شد
انقالبی و رشایط حاکم بر جامعه در سالهای ابتدایی
 ابهام در تعریف مفاهیم.پیروزی انقالب اسالمی بود
 عدم باور به،از جمله عدالت و مصالح عمومی
،محدودیتها در منابع آبی و زودهنگام بودن بحران
عدم باور به موجودیت طبیعت و اکوسیستمهای زنده
 قانون توزیع،و غفلت از نقش عاملیت شهروندان
عادالنه آب را به قانونی ناعادالنه تبدیل کرده است
.که حقوق طبیعت و نسلهای آینده را نادیده میگیرد
، تحلیل گفتامن، محیطزیست، آب:واژههای کلیدی
.قانون توزیع عادالنه آب
61

HomePage: https://jwsd.um.ac.ir
How to cite this article: Maleki A., Salehi S., Karimi L. and Shobeiri S.M. 2022. Discourse Analysis of “Equitable Water Distribution” Law in Iran. Journal
of Water and Sustainable Development, 9(1): 61-74. doi: http://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v9i1.2110.1088

مقدمه

مشکالت محیطزیستی ،از جمله بحران آب ،درهم تنیده ،چند بعدی
و یا در یک کالم ،پیچیده هستند و دامنه وسیعی از ذینفعان–
شامل نهادهای عمومی ،مرصف کنندگان ،بخش خصوصی ،جامعه
مدنی و  ...را در بر میگیرند (Dryzek .)2009 ،Europe Aid
( )2013نیز به همین پیچیدگی اشاره کرد و آن را ناشی از تعدد
و تنوع عنارص و تعامالت موجود در محیط تصمی مگیری میداند.
در واقع ،سیستمهای تصمیمگیری انسانی (چه فردی باشند و چه
گروهی ،مانند دولتها) در رویارویی با مسائل محیطزیستی با
دو دسته از پیچیدگیها مواجه میشوند .اول اینکه اکوسیستمها
پیچیدگیهای خود را دارند و دانش موجود درباره آنها محدود
است و دوم اینکه نظامهای اجتامعی انسانها نیز پیچیده هستند.
مشکالت محیطزیستی بنا بر تعریف در نقطه اتصال اکوسیستمها
و نظامهای اجتامعی انسانی پدید میآیند و بهاین ترتیب ،پیچیدگی
مضاعفی دارند .هر چه یک موقعیت پیچیدهتر باشد ،از یک طرف،
برداشتهای متفاوت درباره آن نیز بیشرت است که به سختی میتوان
اشتباه بودن هر یک از این دیدگاهها را اثبات کرد .از طرف دیگر،
اگر این تفاوتها به خوبی شناسایی و مدیریت نشوند ،اختالفات
پیش آمده در اثر این تفاوتها میتواند موانعی جدی در برابر حل
مشکالت محیطزیستی و مدیریت بهینه منابع طبیعی ایجاد مناید.
وجود این اختالفات و تعامالت پیچیده و تو در تو که فرایندهای
سیاستگذاری را تشکیل میدهد ،محققان این حوزه را به سمت
رویکردهای برساخت گرایانه و تحلیل گفتامن سوق می دهد (Sharp
و  .)2001 ،Richardsonسنتهای متفاوتی در تحلیل گفتامن وجود
دارد که از توضیحهای مختلف از معنی گفتامن پرورش یافته است.
سنتهای زبان شناختی ،گفتامن را بهعنوان واحدهای گفتاری و یا
نوشتاری در ارتباطات تعریف میکنند و بر محتوای متون و گفتگوها
مترکز دارند .سایر سنتهای علوم اجتامعی ،گفتامنها را برگرفته و
وابسته به کردار اجتامعی میدانند ( .)1995 ،Hajerبرای تحلیل کامل
فرایندهای سیاستگذاری الزم است از رویکردهای منت محور فراتر
رفته و به جنبههایی از سیاستگذاری بپردازیم که بیرون از متون
قرار دارند ( Sharpو  .)2001 ،Richardsonگفتامنها با قدرت و
اقدامات سیاسی پیوند دارند و خود گفتامنها نیز میتوانند از طریق
شکل دادن به ادراک و ارزشهای افراد ،اعامل قدرت منایند (،Dryzek
 )1995( Hajer .)2013گفتامن را بهعنوان مجموعه خاصی از ایدهها
مفاهیم و مقولهبندیهایی تعریف میکند که تولید و باز تولید
میشوند و به مجموعه خاصی از اعامل (رسوم) شکل میدهند که
از طریق آن به واقعیتهای فیزیکی و اجتامعی معنا داده میشود.
یا به طور خالصه ،گفتمـان مجموعهای به هم پیوسته از خطوط
داستانی است که جهان اطراف ما را تفسیر میکنندJohn Dryzek .
( )2013گفتامن را بهعنوان شیوه مشرتک فهم جهان تعریف میکند.
گفتامن با جای گرفنت در زبان ،به افرادی که در آن زبان مشرتک
هستند کمک میکند که قطعات مختلف اطالعات را تفسیر کنند

تلقی مشکالت محیطزیستی بهعنوان مشکالتی با ریشههای
اجتامعی و این ادعا که فعالیتهای انسان ممکن است تأثیرات
مخربی بر اکوسیستم بر جای بگذارد از سالهای  1980مطرح
شد ولی زمان بسیاری سپری شد تا مورد توجه عموم قرار گیرد
( .)2013 ،Dryzekدر چند دهه اخیر آگاهی در مورد آلودگی،
نابودی محیطزیستی ،انقراض گونهها و استخراج بیش از اندازه منابع
طبیعی در متامی کشورهای جهان افزایش یافته است و مطالعات
انجام شده در این حوزه ،حاکیاز اثرات ویرانگر فعالیتهای برشی
بر محیطزیست است ( .)2016 ،Novikauآمارها نشان میدهد
وضعیت فعلی محیطزیست از یک سو نتیجه نوع برداشتها و
رفتارهای نامناسب کنشگران در مواجهه با محیطزیست بوده و
از سویی دیگر ،نتیجه سیاستهای اخذ شده در حوزههای کالن
محیطزیستی است (صالحی و همکاران.)1400 ،
این تأثیر مخرب فعالیتها و تصمیامت انسانی در حوزه آب نیز به
وضوح دیده میشود .امروزه ،برداشتهای بیرویه از منابع سطحی
و زیرزمینی آب در رستارس جهان صورت میپذیرد و برش بیوقفه
و با شتاب باالیی در حال تخلیه کردن ،تغییر دادن و آلوده ساخنت
منابع آب رشب زمین است .مرصف آب در سطح جهان از سال
 1980هر ساله  % 1افزایش یافته است ( .)2019 ،UNESCOدر
حال حارض ،بیش از  2میلیارد نفر در کشورهایی زندگی میکنند که
تنش آبی باالیی دارند .با اینکه میانگین تنش آبی در جهان تنها 11
درصد است ،اما  31کشور تنش آبی بین  25تا  70درصد را تجربه
میکنند و در  22کشور ،از جمله ایران ،تنش آبی باالی  70درصد
است ( .)2019 ،UNESCOطبق پیشبینیها ،این روند ادامه
خواهد داشت و تا سال  2030تقاضای جهانی آب از  4500میلیارد
مرت مکعب در حال حارض به  6900میلیارد مرت مکعب خواهد رسید.
یعنی رقمی که به طور میانگین  40درصد از منابع آبی قابل دسرتس
بیشرت است .یک سوم از جمعیت جهان که اغلب در کشورهای
در حال توسعه هستند ،در حوزههای آبریزی زندگی خواهند کرد
که منابع آبی آ ن بیش از  50درصد از سطح تقاضا پایینتر است
( Adamsو همکاران .)2009 ،همچنین ،پیشبینی میشود افزایش
تقاضای آب با همین شتاب تا سال  2050ادامه پیدا کند و به  20تا
 30درصد باالتر از سطح کنونی مرصف برسد ( Burekو همکاران،
 .)2016هم اکنون نیز کشورهای بسیاری در رستارس جهان با عواقب
و اثرات متعدد اقتصادی ،اجتامعی ،سیاسی ،امنیتی و  ...بحران آب
دست به گریبان هستند و همین موضوع محققان علوم مهندسی و
انسانی را به بررسی علل و عوامل بحران آب برانگیخته است .نتایج
حاصل از این تحقیقات در سطوح جهانی ،ملی و منطقهای نشان
داده است که علت بحران آب ،نه کم آبی و یا ضعف در تکنولوژی
بلکه شکست در حاکمیت آب است (.)2006 ،UNESCO
نرشیه آب و توسعه پایدار
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و با در کنار هم قرار دادن آنها داستانهای منسجمی بسازند و یا
به تبیینهایی دست یابند .بنابراین ،در هر زمانی ،نحوه برخورد با
مسئله به میزان زیادی (اگرچه نه متاما) به تعادل شکل گرفته میان
گفتامنهای رقیب بستگی دارد (ملکی و همکاران.)1396 ،
تحلیل گفتامن ،مجموعهای از رویکردهای میان رشتهای است که
میتوان از آنها در انواع گوناگون مطالعهها و برای کند و کاو در
قلمروهای مختلف ،از جمله برای تحلیل مسائل محیطزیستی
مانندمسائلی اجتامعی استفاده کرد .تحقیق پیرامون گفتامنهای
محیطزیستی میتواند الگوها و نگرشهای کالن حاکم بر نهادهای
تصمیمگیر را آشکارتر مناید و از این طریق ،به درک و حل مسائل
محیطزیستی کمک مناید (ملکی و همکاران .)1396 ،به عبارت
دیگر ،گفتامنهای محیطزیستی شیوههایی هستند که ما مسائل
محیطزیستی را برمیسازیم ،تفسیر میکنیم ،بحث میکنیم
و تحلیل میمناییم ( .)2013 ،Dryzekرویکرد گفتامنی ضمن
پذیرش شاخصها و ابعاد کمی مسائل و مقوالت محیطزیستی،
به تفاوتهای موجود در تعریف و تفسیر این مقوالت توجه
نشان میدهد .بهاینمعنی که گفتامنهای مختلف تعابیر و
تفاسیر متفاوتی از مسائل و موضوعات مربوط به محیطزیست
دارند و این تعابیر و تعاریف ممکن است در طول زمان به طور
چشمگیری تغییر کند و این تغییر معانی پیامدهای عمدهای را برای
سیاستگذاری و تصمیمگیری در پی دارد (.)2013 ،Dryzek
در سالهای اخیر در ایران برخی از محققان از منظری گفتامنی و
برساخت گرایانه به مطالعه مسائل محیطزیستی پرداختند .صالحی و
همکاران ( )1393گفتامن محیطزیستی برنامههای پنج ساله توسعه
اقتصادی–اجتامعی جمهوری اسالمی ایران را تحلیل کرده و به این
نتیجه رسیدند که در قسمت اعظم برنامهها ،به ویژه در برنامههای
اول تا سوم توسعه ،گفتامن محیطزیست گرایی غالب بوده و
برنامههای چهارم و پنجم توسعه نیز تحت تأثیر گفتامن زیستبومی
طراحی شدند .یازرلو ( )1395با بررسی گفتامنهای محیطزیستی
حاکم بر مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،وجود چهار گفتامن عمده
را تشخیص داد :گفتامن عدالت محیطزیستی(حاکم بر دورههای اول
و دوم مجلس) ،گفتامن حفاظت از محیطزیست (مجالس سوم تا
پنجم) ،گفتامن مخاطره (مجالس ششم و هفتم) و گفتامن نوسازی
که گفتامنی سیال است و در متام دورههای مجلس وجود دارد و در
رقابت با سایر گفتامن ها است .نتیجه حاکیاز آن بود که رشایط
اجتامعی ،اقتصادی و سیاسی کشور زمینه هژمونیک شدن گفتامنها
را مهیا میکند .عبداللهی ( )1395با رویکردی تفسیری-برساختی به
واکاوی نظام معنایی جامعه کشاورزی از پدیده خشکسالی و چگونه
درک ،تفسیر و ارزیابی کشاورزان از این پدیده پرداخت و نتیجه
گرفت که خشکسالی از دیدگاه کشاورزان یک پدیده چند الیهای
و دارای عللی چندگانه از جمله حکمرانی ناکارآمد آب ،کشاورزی
خودمدار ،تغییرات اقلیمی و علل تقدیرگرایانه است.
تحلیل گفتامن قانون توزیع عادالنه آب در ایران

یکی از مسائل محیطزیستی در ایران که در سالهای اخیر مورد
توجه محققان قرار گرفته است ،مسئله بحران آب است .آمارها
حاکیاز آن است که ایران بیش از  70درصد از کل منابع آب تجدید
شونده خود را برداشت منوده است و طبق شاخصهای تعیین شده
توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل ،مبنی بر اینکه اگر میزان
برداشت آب کشوری بیش از  40درصد باشد ،آن کشور با بحران
شدید آب مواجه است ،میتوان گفت در رشایط حارض ،ایران با
بحران شدید آب مواجه است (عربی یزدی و همکاران .)1388 ،دالیل
مختلفی برای وضعیت کنونی آب در ایران شناسایی شده اند ،از
جمله تغییر اقلیم ،رشد رسیع جمعیت و شهرنشینی ،صنعتی شدن،
سدسازی ،کشاورزی سنتی با بهرهوری پایین و  . ...به نظر میرسد
مشکالت آبی ایران در کنار عوامل طبیعی ،بیشرت ریشه انسانی
داشته و پیامد دههها مدیریت ضعیف ناشی از عدم پیشبینی،
برنامهریزی ناهامهنگ و درک اشتباه از توسعه باشد ( Madaniو
همکاران .)2016 ،چرا که ایرانیان هزاران سال در این منطقه خشک
و نیمهخشک و با دسرتسی محدود به منابع آب ،به حیات خود ادامه
دادهاند و با احداث زیرساختهای هوشمند هیدرولیکی مانند کانال
(جویها ،لولههای رسی ،سدهای قوسی ،سدهای گرانشی بزرگ،
آسیابهای آبی ،سازههای کنرتل سیل ،آبانبارها ،یخچالها و مخازن
ذخیره آب ،یکی از پیشگامان جهان در مدیریت پایدار منابع آب
بودهاند ( Madaniو همکاران .)2016 ،لذا بخش عمدهای از این
بحران در دوره معارص در نتیجه شیوه حکمرانی آب و تصمیامت
و سیاستهای اتخاذ شده در سطح کالن کشور پیش آمده است که
از مهمرتین مصادیق آن ،میتوان به قوانین و برنامههای مصوب در
مجلس اشاره کرد .در طول بیش از صد سال قانونگذاری در کشور،
بیش از  700عنوان قانون و تصویبنامه مربوط به آب وضع شده
است (محمدی و مهرابی .)1397 ،وضع چنین قوانینی در طول تاریخ
از عوامل مختلف داخلی و خارجی تأثیر پذیرفته است .برخی از
مهمرتین این قوانین ،لوایحی بودهاند که توسط دولتها تدوین و به
مجلس ارائه شدهاند .به عبارتی میتوان گفت تأثیرگذارترین قوانین
و برنامهها در حوزه آب ،بهصورت مستقیم ،محصول تعامالت شکل
گرفته میان دولت و مجلس بوده و از اولویتها و رویکردهای غالب
در این دو نهاد تأثیر پذیرفته است.
بهرتین مثال در این زمینه قانون توزیع عادالنه آب است که زاییده
فضای حاکم در کشور ،در دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی و
جنگ بود که بر دولتیگرایی و عدالتطلبی مترکز داشت .در اولین
مجلس شورای اسالمی (به ریاست هاشمی رفسنجانی) و تحت
تأثیر گفتامن انقالب ،کشاورز ،هم ارز با مستمندان در نظر گرفته
شده و لزوم عدالتطلبی و اجرایی کردن آرمانهای انقالب برای
این قرش در رفع موانع برای توسعه آب و کشاورزی معنا یافت.
همچنین ،دولت (با نخست وزیری میرحسین موسوی) ،مترکز خود
را بر نفی خصوصیسازی و حامیت دولتی از اقشار ضعیف قرار
63

ملکی ،ا .و همکاران

داد .لذا همسویی بین دو قوه مجریه و مقننه در تدوین و اجرای
قوانین عدالت طلبانه وجود داشت (طالبی و همکاران .)1399 ،این
قانون به باور محققان حوزه آب ،نقطه عطفی در مدیریت منابع
آبی کشور بود که به تخلفات صورت گرفته در حوزه آب ،لباس
قانون پوشانید و قبح تجاوز بر منابع آب زیرزمینی را از بین برد و به
آغاز کاهش ذخایر استاتیک آبهای زیرزمینی رسعت بخشید (مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1394 ،
مرورری بر مطالعات آبی انجام شده در ایران نشان میدهد در بخش
اعظمی از این مطالعات ،ابعاد فنی و اجرایی مدیریت و مرصف آب
بررسی شده است و بخش کمرتی ،بررسی ابعاد اجتامعی ،سیاسی و
فرهنگی بحران آب را در دستور کار خود قرار دادهاند .بهویژه ،تاکنون
هیچ تحقیق قابل دسرتس به تحلیل گفتامنهای غالب در قوانین
مربوط به آب اختصاص نیافته است .در حالیکه مسئله آب در ایران
مانند سایر مسائل محیطزیستی ،تنها یک مسئله طبیعی و مهندسی
نبوده ،بلکه بیشرت مسئلهای مربوط به روابط قدرت بین کنشگرانی
است که در نزاعی گفتامنی وارد شدهاند (صالحی و همکاران.)1400 ،
بهعبارتدیگر ،مسئله آب در ایران یک مسئله اکولوژیکی نبوده و
از ابعاد گفتامنی برخوردار است و درک صحیح آن نیازمند شناخت
این ابعاد است .بنابراین ،کار تحقیقی حارض بر این فکر استوار است
که گفتامن امر مهمی است و شیوه تعریف ،تفسیر و برخورد با هر
مسئلهای از جمله مسائل محیطزیستی را تعیین میکند .هر رویدادی
در حوزه محیطزیست چه در سطح فردی و طی زندگی روزمره و چه
در سطح کالن و در روند تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کالن،
تحت تأثیر گفتامنها رخ میدهد و با شناخت این گفتامنها و بررسی
تطبیقی و انتقادی گفتامنهای رقیب میتوان به درک درستی از این
رویدادها دست یافت .بنابراین ،شناسایی گفتامنهای محیطزیستی
رایج در قوانین و سیاستهای حوزه آب ،میتواند در شناخت ابعاد
مختلف سیاستگذاریها در سطح کالن و تبیینی از بحران آب کنونی
کمک شایانی مناید .از این رو ،تحقیق حارض بر آن است که با رویکرد
تحلیل گفتامن ،قانون توزیع عادالنه آب را از منظر جامعه شناختی
بررسی مناید تا با شناسایی گفتامن غالب در آن به تحلیل نظام معنایی
این گفتامن در خصوص مسئله آب و مدیریت آن بپردازد.

ارنستو الکال و شانتال موف نظریه خود را با این ایده پساساختارگرایانه
رشوع میکنند که گفتامن ،جهانِ اجتامعی را در قالب معنا برمیسازد.
باز تولید معنا و تغییر نحوه انتساب معنا اعاملی سیاسیاند .سیاست
در این رویکرد ،فراتر از شکل حزبی رفته و عبارت از سازماندهی
جامعه به ترتیبی خاص است و به رفتاری اشاره دارد که طی آن
پیوسته امر اجتامعی را به گونهای میسازیم که سایر شیوهها را دور
میکند .کنشهای ما مفصلبندیهایی تصادفیاند ،یعنی عبارتاند
از معناهایی که به شکل موقت در قلمروی نامعین تثبیت شدهاند
و گفتامنهای موجود و در نتیجه سازمانهای جامعه را بازتولید
میکنند و یا تغییر میدهند .الکال و موف برای تبیین نظریه خود،
مفاهیم متعدد و گاه پیچیده و دارای وجوه مختلف را به کار گرفتهاند
که ذکر متامی آنها در این مجال منیگنجد .از این رو به معرفی
برخی از مفاهیم این نظریه که در تحقیق حارض مورد استفاده قرار
گرفتهاند می پردازیم .دو مفهوم "دال" و "مدلول" در این نظریه نقش
کلیدی دارند .دالها ،اشخاص ،مفاهیم ،عبارات و منادهایی انتزاعی
یا حقیقی هستند که در چارچوبهای گفتامنی خاص ،بر معنای
خاصی داللت میکنند .معنا و مصداقی که یک دال بر آن داللت
میمناید" ،مدلول" نامیده میشود .به شخص ،مناد یا مفهومی که سایر
دالها حول محور آن جمع و مفصلبندی میشوند" ،دال مرکزی"
میگویند" .انسجام معنایی" در سایه مفصلبندی دالها حول دال
مرکزی حاصل میشود( .کرسایی و پوزش" .)1388 ،مفصل بندی" به
معنی قرار گرفنت عنارص یا نشانه هایی در کنار یکدیگر است که به
طور طبیعی در کنار هم قرار نداشتند و در اثر این تلفیق و در کنار
هم قرار گرفنت ،هویت تازه ای می یابند (حجازی و بهرامی.)1398 ،
دال هایی را که حول دال مرکزی گرد هم می آیند "وقته" می نامند.
هر نشانه ممکن است چندین معنا داشته باشد .هر گفتامن به طور
طبیعی یکی از آن معانی را بر حسب همخوانی با نظام معنایی
خود تثبیت و مابقی را طرد می مناید .معانی احتاملی نشانه ها را
که از گفتامن طرد شده اند" ،حوزه گفتامن گونگی" می نامند .در
واقع ،یک وقته پیش از ورود به یک مفصل بندی گفتامنی ،در حوزه
گفتامن گونگی قرار دارد و "عنرص" نامیده می شود .عنارص ،دال های
شناوری هستند که هنوز ذیل یک گفتامن قرار نگرفته و در واقع ،از
گفتامن مورد نظر طرد شده اند (کرسایی و پوزش.)1388 ،
رویکرد دوم ،تحلیل گفتامن انتقادی است که توسط نورمن فرکالف
مطرح شده است که به نقش فعال گفتامن در ساخنت جهان
اجتامعی تاکید میکند ولی بر خالف رویکرد الکال و موف ،ارصار
دارد که گفتامن رصفا یکی از جنبههای مختلف هر کردار (پرکتیس)
اجتامعی است .فرکالف ،گفتامن را بهعنوان مجموعه به هم تافتهای
از سه عنرص کردار اجتامعی ،کردار گفتامنی (تولید ،توزیع و مرصف
منت) و منت تعریف میکند و تحلیل یک گفتامن خاص را نیازمند
تحلیل هر یک از این سه بعد و روابط میان آنها میداند .او فرض
را بر این میگیرد که پیوندی معنادار میان ویژگیهای خاص منت،

مواد و روشها
برای انجام تحقیق حارض از روش تحلیل گفتامن و تلفیق دو رویکرد
گفتامنی الکال و موف و تحلیل انتقادی گفتامن فرکالف استفاده
شده است .از منظر هر دو رویکرد ،پدیدههای اجتامعی و فیزیکی،
هر دو وجود دارند ،اما دسرتسی ما به آنها همواره با پادرمیانی
نظامهای معنایی در قالب گفتامنها است .پدیدههایی فیزیکی
معنایی از خود ندارند؛ معنا چیزی است که از طریق گفتامن به آنها
نسبت داده میشود ( Sharpو .)2001 ،Richardson
نرشیه آب و توسعه پایدار
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شیوههایی که متون با یکدیگر پیوند مییابند و تعبیر میشوند و
ماهیت عمل اجتامعی وجود دارد .بنابراین ،تحلیل گفتامن انتقادی
از نظر فرکالف تلفیقی است از تحلیل منت ،تحلیل فرایندهای تولید،
توزیع و مرصف منت و تحلیل اجتامعی-فرهنگی رخداد گفتامنی
بهعنوان یک کل (محسنی .)1391 ،بهاینترتیب ،فرکالف سه سطح
از تحلیل گفتامن را معرفی میکند:
 )1سطح توصیف :باتوجهبه اینکه ،هر رخداد ارتباطی یک منت
است ،در مرحله توصیف ،به ویژگیهای صوری منت که ارزش
تجربی ،رابطهای و بیانی دارد ،پرداخته میشود.
 )2سطح تفسیر :هر رخداد ارتباطی یک کردار گفتامنی است.
ازاینرو ،مرحله دوم شامل بررسی بافت موقعیتی ،نوع گفتامن
و نظم گفتامنی میشود و فرایندهای شناختی رشکت کنندگان
و تعامل بین آنها تحلیل میشود (آقاگل زاده و غیاثیان.)1386 ،
)3سطحتبیین:هررخدادارتباطیدارایکرداراجتامعیاست.بنابراین،
این سطح از تحلیل ،ارتباط میان رویدادهای اجتامعی(تعامالت) با
ساختارهای اجتامعی را بیان میکند (آقاگ لزاده و غیاثیان.)1386 ،
در مرحله تبیین ،فرکالف به دنبال بیان شالوده اجتامعی و نظریات
اجتامعی است که در شکلگیری گفتامنها نقش دارند (فرکالف،
.)1379
در تحقیق حارض ،روشی تلفیقی از این دو رویکرد ،روش تحلیل
منت فرکالف و تحلیل کالن الکال و موف به کار رفته است که در
ادامه به یافتههای تحقیق اشاره خواهیم کرد.
ارزش
واژگان
ارزش
تجربی

نتایج و بحث
مهمرتین قانون مصوب در زمینه آب پس از انقالب اسالمی ایران
قانون توزیع عادالنه آب است که در سال  1361و در پنج فصل
مالکیت عمومی و ملی آب ،آبهای زیرزمینی ،آبهای سطحی،
وظایف و اختیارات (صدور پروانه مرصف معقول) ،وصول آب
بها/عوارض و دیون و درنهایت جربان خسارت ،تخلفات و جرائم
به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید .بررسی و تحلیل
قانون توزیع عادالنه آب در دو بخش کلی صورت میگیرد .در
مرحله اول ،ویژگیهای منت قانون با استفاده از روش معرفی
شده توسط فرکالف مورد مطالعه واقع میشود و در مرحله دوم،
با استفاده از روش الکال و موف ،تحلیلی از این قانون در بطن
جامعه و بسرت گفتامنی وسیعتر ارائه میشود.
 -1تحلیل ویژگیهای منت قانون توزیع عادالنه آب
ویژگیهای صوری منت قانون بر اساس روش معرفی شده توسط
فرکالف و در دو سطح واژگان و دستور زبان مورد تحلیل قرار گرفت.
الف) ویژگیهای واژگانی
در این روش واژگان بر اساس ارزشهای تجربی ،رابطهای و بیانی،
ویژگیهای دستوری و ساختهای متنی بررسی میشود .در
جدول شامره ( )1واژگان به کار رفته در منت قانون که دارای
ارزشهای تجربی ،رابطهای و بیانی هستند ،قابل مشاهدهاند.

جدول  -1ویژگیهای صوری واژگان به کار رفته در منت قانون توزیع عادالنه آب
بازمنایی
واژگان به کار رفته در منت قانون
 -1مشرتکات ،منابع آب ،مخزن ،ترصفات ،تقسیم ،توزیع ،سهمیه ،رشکاء،
سهم ،مسئول
 -2حق ،حقابه ،بهرهبرداری ،دخل و ترصف ،مسئول ،صاحب چاه،
استفاده کننده ،اداره کنندگان ،مالکین ،نزاع ،اختالف ،حق تقدم ،آب
بران ،احداث ،انشعاب ،تغییر مقطع و مجرای آب ،اتالف ،تأسیسات
آبی ،شبکه آبیاری ،واگذاری ،خطر ،مزاحمت ،مانع از عملیات عمرانی
 -3مرصف خانگی و رشب و بهداشتی و باغچه ،کشاورزی ،صنعتی و شهری،
عمومی ،زائد ،حاصل از فاضالب ،بر اثر احداث تاسیسات آبی ،بر اثر زلزله یا
سایر عوامل و  ...مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری
 -4ظرفیت ،خشکانیدن ،رشایط اقلیمی ،آمار هیدرولوژی،خصوصیات
هیدرولوژی ،اتالف ،فشار ،نقصان ،خشک ،آلودگی ،مرصف معقول ،میزان
مرصف ،جیره بندی ،میزان برداشت ،حریم ،محدوده ،مشخصات فنی ،حریم
 -5هزینه ،معقول و اقتصادی ،رسمایه دولت ،شورای اقتصاد ،نرخ آب،
هزینه های جاری ،بهای آب ،بدهیهای معوقه ،تأمین هزینه ،قیمت
عادله ،متلک ،خرید
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آب بهعنوان منبع و مخزنی مشرتک که کسانی در
بهرهبرداری از آن رشیک و سهیم هستند.
دیدگاه رشکاء به منابع آبی مشرتک بهعنوان حق و سهم
و نحوه بهرهبرداری از این منابع که حاکی از دیدگاهی
منفعت طلبانه است.
طبقهبندی منابع آب بر اساس نوع مرصف که نشان از
رویکرد به آب بهعنوان مخزن و منبعی برای رفع نیازهای
مرصفی برش دارد.
ظرفیتهای موجود در منابع آبی که ممکن است
محدودیتهایی را برای تأمین نیازهای برشی ایجاد مناید.
تلقی آب بهعنوان کاالیی اقتصادی
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ارزش
واژگان
ارزش
تجربی

بازمنایی

واژگان به کار رفته در منت قانون

 -6عرف محل ،معتمد و مطلع محلی ،شورای محل ،شورای شهر ،اشاره به ساکنین محلی و بومی
ساکنین و عابرین
اعتقاد به دانش فنی ،علمی و تخصصی
 -7راهنامیی فنی و علمی ،متخصصین ،کارشناسی ،کارشناسان
 -8حکومت اسالمی ،مصالح عامه ،مصالح عمومی ،دولت ،مسئولیت ،اعتقاد به وجود یک حکومت یا دولت که مالکیت و
مدیر یا رئیس ،اقدام مقتضی ،حاکم رشع ،پیشگیری ،مامنعت ،جلوگیری مدیریت منابع و مسئولیت حفظ نظم و توافق بین رشکا
را بر عهده بگیرد.
(از آلودگی آب) ،حریم قانونی ،حکم
ارزش  -9مستحدثه ،قلع،استنکاف ،بدواً ،قرائن ،تعرفه ،عاماملنفعه ،عنداالقتضاء ،منت رسمی و واژههای تخصصی
رابطه ای تعبیه ،جدیداالحداث ،محیاه ،تقلیل ،وزارتین ،اخالل ،حرج،مسلوب موضوع منت مردم عادی و مخاطب آن کارشناسان قوای
املنفعه ،رأساً ،فوقالذکر ،الزماالجراء ،حقالنظاره ،حقالثبت ،استحصال ،مجریه و قضائیه است.
معوقه ،استنکاف،اجرائیه ،اعراض ذیحق ،مستحدثات ،بال اثر
 -10در اختیار ،اختیارات ،بهره برداری ،اجازه ،کنرتل ،نظارت ،مسئولیت ،رابطه عمودی بین دولت و سایر رشکاء در بهره برداری
مقررات ،تعیین ،تشخیص تصویب ،تصمیم ،تغییر وضع ،ممنوع ،صدور از منابع آب که دولت و سازمانهای وابسته به آن را
پروانه ،مسدود ،منهدم ،توقیف ،مجازات ،خسارت ،جربان ،استعالم ،کنشگرانی فعال و سایرین را منفعل و تابع دولت نشان
دستورالعمل ،آییننامه ،اساسنامه ،پروانه صالحیت ،تکلیف منودن ،میدهد.
تقسیم ،توزیع ،رسیدگی ،مقررات ،رشوط ،اخطار ،جیرهبندی ،قطع آب،
تعقیب ،ضابطین ،ضوابط ،آیین دادرسی کیفری ،دریافت عوارض ،حبس
تأدیبی ،شالق ،محکوم ،مجوز قانونی،
 -11موظف (در مورد وزارت) ،مشارکت (در مورد سازمانهای دولتی) ،رابطه عمودی بین نگارنده منت (مجلس) و مجری منت
(دولت) و تعیین وظایف دولت و نوع رابطه اش با سایر
حوزه عمل ،محول
مشارکین
رابطه عمودی بین کارشناسان و آب بران
-12راهنامیی فنی و علمی ،متخصصین ،دستورهای فنی ،اشتباه
 -13موظف ،مکلف ،متخلف ،معرتض ،متقاضی ،درخواست ،ملزم ،رابطه عمودی بین نگارنده منت و مردم و همچنین بین
دولت و کارشناسان و مردم
اجتناب ،پرداخت عوارض ،شاکی ،توافق ،اختالف ،نزاع ،رضر ،حق
اشاره به شیوه سنتی و محلی مدیریت آب و روابط افقی
 -14کدخدامنشی ،میرابان ،رسآبیاران
بین مردم بومی
ارزشیابی مثبت نگارنده از اعامل تعریف شده برای دولت
ارزش  -15مصالح عامه ،مصالح عمومی
بیانی  -16نزاع ،اختالف ،دادگاه های صالحه ،جرم ،محکوم ،رضر ،اعرتاض ،اررزشیابی منفی نگارنده از اجرای مفاد درج شده در
قانون توسط مردم (آب بران)
استنکاف ،قوای انتظامی
 -17رضورت ،حد مجاز ،متخلف ،معرتض ،ایجاب ،حدود ،مقتضی ،ارزشیابی نگارنده از وضعیت منابع آبی
معقول ،مناسب ،الزم ،صالحیت ،تعیین تکلیف
 -18بهرهبرداری ،مزاحم ،خطر ،مزاحمت ،مرض ،حرج ،مزاحمت ،ارزشیابی مثبت یا منفی نگارنده از تأثیر منابع آبی بر
جامعه انسانی
خسارت
منبع :یافته های تحقیق1400،

در ادامه ،به توضیح و تفسیر هر یک از ارزشهای ذکر شده
پرداخته میشود.
 واژگان دارای ارزش تجربی:واژگان دارای ارزش تجربی ،طبق تعریف رسنخی به دست
می دهند که در آن تجربه تولیدکننده منت از جهان طبیعی یا
اجتامعی بازمنایی میشود .از این رو ،با محتوا ،دانش و اعتقادات
نرشیه آب و توسعه پایدار

رس و کار دارد (فرکالف .)1379 ،در جدول فوق ،همنشینی دسته
اول واژگان نشان دهنده دیدگاه نگارنده منت به منابع آب است
و اینکه آب بهعنوان منبع و مخزنی مشرتک در نظر گرفته شده
است که "کسانی" در بهرهبرداری از آن رشیک و سهیم هستند.
دسته دوم به دیدگاه این رشکاء به منابع آب بهعنوان مالکین
و مترصفین و  ...و حق و سهم بهرهبرداری آنها از این منابع
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مشرتک اشاره میکند که میتواند از طریق تأسیسات آبی ،حفر
چاه ،عملیات عمرانی و  ...صورت گیرد و ممکن است به دالیل
منفعت طلبانهای همراه با نزاع و اختالف بین رشکاء باشد .در
دسته سوم واژگان با طبقهبندی این منابع آبی مواجه هستیم که
نشان دهنده رویکردی مرصفگرایانه است و منابع آبی را رصفا
بر اساس موارد مرصف آنها توسط انسانها تقسیمبندی میکند.
دسته چهارم حاکیاز ظرفیت و محدودیت های این منابع برای
تأمین نیازهای مرصفی انسانها است .دسته پنجم نشان دهنده
وجود رویکردی اقتصادی به آب است .با دیدن دسته ششم
واژگان دریافت میشود که ساکنین محلی و بومی نیز مد نظر
قانونگذار بودهاند .دسته هفتم نشان میدهد که نگارنده منت
به دانش فنی ،علمی و تخصصی در این حوزه اعتقاد دارد و در
نهایت دسته هشتم واژهها حاکیاز وجود یک حکومت اسالمی
و یا دولتی است که مالکیت و مدیریت منابع و مسئولیت حفظ
نظم و توافق بین رشکاء را بر عهده دارد و این وظیفه را طبق
"مصالح عامه" انجام میدهد .انتخاب واژه "مصالح" به جای
"منافع" نکتهایاست که باید مورد توجه قرار گیرد .در برخی از
متون "مصلحت عمومی" در معنای "منفعت عمومی" به کار رفته
است .درحالیکه با وجود قرابت مفهومی میان این دو عبارت،
میتوان بین آنها تفکیک قائل شد .چرا که مصلحت مفهومی
برگرفته از ادبیات فقهی است اما "منفعت عمومی" دارای سیر
تحول مفهومی دیگری است و ریشه در مکاتب فکری غرب در
دوران پسا روشنگری دارد (منصوریان و شیبانی.)1395 ،
واژگان دارای ارزش رابطهای:ارزشهای رابطهای نشان میدهد که چگونه انتخاب کلامت
منت بستگی به روابط اجتامعی بین مشارکین دارد و چگونه به
ایجاد این روابط کمک میکند (فرکالف .)1379 ،واژگان دسته
نهم در جدول فوق نشاندهنده رابطهای رسمی بین نگارنده
و مخاطب است .باتوجهبه انتخاب واژگان حقوقی نامأنوس که
کمرت در زندگی روزمره بهکار میروند ،به نظر میرسد مردمی
که موضوع منت هستند ،خودشان مخاطب این نوشته نیستند.
چرا که محتوای قانون مربوط به مرصف کنندگان و "آب برانی"
است که اغلب کشاورز و باغدار هستند و احتامل اینکه دانش
تخصصی در حوزه حقوق داشته باشند خیلی کم است .پس
مخاطب این منت ،عموم مردم نبوده ،بلکه مجریان این قانون
یعنی کارشناسان قوای مجریه و قضائیه است .دستههای بعدی
همنشینی واژگان به روابط میان موجودیتهای تعریف شده
در منت اختصاص دارند .نگارنده منت در قالب دانای کل به ابالغ
حریم و حدود ،حوزه عمل ،تکالیف و وظایف حارضین در منت و
نوع روابط موجود میان آنها پرداخته است .دولت و سازمانهای
وابسته به آن را کنشگرانی فعال و سایرین را منفعل و تابع دولت
نشان میدهد اما برای دولت (وزارتها و سازمانهای وابسته به
تحلیل گفتامن قانون توزیع عادالنه آب در ایران

دولت) هم وظایفی تعیین کرده است .باتوجهبه واژگان به کار
رفته ،رابطه بین دولت (وزارت و کارشناسان) و مردم (آببران)
رابطهای عمودی و از باال به پایین است .همچنین اسرتاتژیهای
به کار رفته در منت ،از جمله حسن تعبیر ،مؤید این موضوع
است .بهعنوانمثال ،در مورد خطاهای رسزده از مردم عبارت
"تخلف" و یا "جرم" به کار رفته ،اما در مورد خطای رس زده از
کارشناسان از واژه "اشتباه" استفاده شده است .یا در مورد پرهیز
حارضین در منت از امر یا اقدامی ،واژه "جلوگیری" و "مامنعت"
برای دولت و واژه "اجتناب" برای مردم به کار رفته است که
اولی بار فاعلیت بیشرتی نسبت به دومی دارد .در نهایت دسته
چهاردهم از واژگان به شیوه سنتی و محلی مدیریت آب اشاره
دارد که حاکیاز روابط افقی بین مردم بومی است.
 واژگان دارای ارزش بیانی:واژگانی دارای ارزش بیانی هستند که ارزشیابی مثبت یا منفی
نویسنده از اعامل توصیف شده ،در آنها مسترت است (فرکالف،
 .)1379بهعنوانمثال ،در عبارت "مصالح عمومی" ارزشیابی مثبت
منت در مورد اعامل دولت قابل مشاهده است .دسته شانزدهم
واژهها نشان دهنده اررزشیابی منفی نگارنده از اجرای مفاد درج
شده در قانون توسط مردم (آب بران) است .گویی هنوز این
قانون ابالغ و اجرا نشده ،نگارنده تصور میکند که مقاومتهایی
از سوی مردم صورت خواهد گرفت .اعرتاضها و اختالفاتی پیش
خواهد آمد که برای حل آنها شاید نیاز به دادگاه و دخالت
نیروهای انتظامی باشد .دسته هفدهم واژهها نشان دهنده
دیدگاه نگارنده به وضعیت منابع آبی است که بهصورت مبهم و
کلی نوشته شده و ارزیابی و تصمیمگیری نهایی را به مرحله اجرا
موکول کرده و به عهده مجری قانون و کارشناسانش نهاده است و
در پایان ،دسته هجدهم واژگان نشان دهنده رویکرد قانونگذار
به رابطه بین طبیعت (منابع طبیعی) و جامعه انسانی است.
کاربرد واژهای مانند "بهره برداری" حاکی از ارزیابی مثبت است
و واژههایی نظیر "مزاحم"" ،خطر" یا "خسارت" نشاندهنده
ارزیابی منفی نگارنده در مورد مزاحمتها و خطرات احتاملی
است که ممکن است از طرف طبیعت (نهرها و رودها) متوجه
انسان ها ،منافع مالی و پروژههای عمرانی آنها شود.
ب) ویژگیهای دستوری
انواع ویژگیهای دستوری در منت ها وجود دارند که دارای
ارزشهای تجربی ،رابطهای و بیانی هستند .جنبههای تجربی
دستور زبان به رمزگذاری اتفاقات یا روابط در جهان ،انسانها
یا اشیایی که در این اتفاقات یا روابط دخیل هستند و رشایط
زمانی و مکانی ،نحوه وقوع و دیگر موارد میپردازند .در
این منت هر سه نوع جمله تعریف شده توسط فرکالف دیده
میشود .اما جملههای بیانگر فرایند "کنش" بیشرت از جمله های
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بیانگر "رخداد" و "توصیف" است .جملههای بیانگر کنش از
سه بخش فاعل ،مفعول و فعل تشکیل شده و مستلزم "کنشگر"
و "کنشپذیر" است .در بیشرت جملهها دولت (سازمانها و
کارشناسان) ،کنشگر و مردم یا منابع آبی (اعم از چاه ،قنات،
نهر) کنشپذیر هستند .فرکالف ،وجههای جمله ،وجهیت و
ضامیر را جز ارزشهای رابطهای موجود در دستور زبان متون
معرفی میکند .در منت قانون توزیع عادالنه آب ،اغلب جمالت
بهصورت خربی ادا شده است ولی واژگان به کار رفته در این
جمالت (بهعنوان مثال ،مکلف ،موظف) حاکی از اقتدار گوینده
برای واداشنت مخاطب به کنشی خاص است .روابط مسترت در
این منت در بخش مولفههای گفتامنی بررسی بیشرتی خواهد
شد .در خصوص ارزش بیانی دستور زبان ،فرکالف به وجهیت
بیانی اشاره میکند به معنی تعهد تولید کننده منت به صدق
گزاره است .در این منت ،نگارنده تعهد مطلقی نسبت به صحت
ادعاهای خود دارد؛ گویی که دارای دیدگاهی شفاف نسبت به
جهان است و معنی مورد نظر خود را بدون نیاز به تفسیر و
بازمنایی به مخاطبین خود منتقل میکند.
یافتههای حاصل از تحلیل منت قانون توزیع عادالنه آب را به طور
کلی می توان تحت عنوان مؤلفههای کلی زیر دستهبندی کرد:
 -1جوهره اصلی یا خط داستانی روایت شده در منت :در روایت
کلی که این قانون ارائه میدهد آب بهعنوان منبعی مشرتک در
نظر گرفته میشود که مردم و دولت برای اهداف اقتصادی خود
از آن بهرهبرداری میکنند .در حین این برداشت و بهرهبرداری،
تضادهایی در منافع و تعارضاتی بین رشکاء پدید میآید که
دولت نقش اصلی را در وهله اول در توزیع و تعیین میزان
برداشت آب و سپس در حل مشکالت و اختالفات پیش آمده
ایفا میکند و مهمرتین راهحلی که ارائه میدهد ،روشهای فنی
و بوروکراتیک است .استعاراتی نیز در این روایت مسترت است.
از جمله استعاره پرومتهای مبنی بر اینکه آب نعمتی بی پایان
است که برش هر چقدر که بخواهد میتواند آن را برداشت کرده
و نگران متام شدن یا نابود شدنش نباشد .استعاره مکانیکی مبنی
بر تلقی اجتامع برشی بهعنوان ماشینی عظیم که منابع اولیه و
انرژی برای راهاندازی و حرکت آن در طبیعت موجود است و
باید استخراج شده و مورد بهرهبرداری قرار گیرد .در این استعاره،
اکوسیستمهای ارگانیک و به هم پیوسته مورد غفلت واقع شده
و روابط پیچیده موجود در داخل اکوسیستمها و میان نظامهای
طبیعی و نظامهای اجتامعی/انسانی نادیده گرفته میشود.
همچنین ،کلید واژه "مشرتکات" که برای منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی بهکار برده شده است ،استعاره معروف "تراژدی منابع
مشرتک" را به ذهن متبادر میسازد .تراژدی منابع مشرتک توسط
 Hardinمطرح شد و مثالی فرضی درباره یک روستای قرون
وسطایی است که مراتعش بهصورت مشرتک توسط دهقانان مورد
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بهرهبرداری قرار میگیرد .وی معتقد است هر دهقان عاقل و
خودخواهی در مواجهه با این تصمیم که آیا یک گاو دیگر را به
مراتع مشرتک روستا اضافه کند یا خیر ،تشخیص میدهد که منافع
آن گاو اضافی تنها به خود او بر میگردد ،درحالیکه هزینههایش
(فشاری که بر مشرتکات وارد میشود) با سایر روستاییان تقسیم
میشود .از این رو دهقانان خیلی زود گاوهای بیشرتی را به مراتع
مشرتک میفرستند که منجر به نابودی آن مشرتکات خواهد شد.
هاردین مراتع مشرتک یک روستای قرون وسطایی را بهعنوان
استعارهای از متامی منابع محیطزیستی به کار می برد (،Dryzek
 .)2013همچنین کاربرد واژه "حکومت اسالمی" و اصطالح " در
اختیار بودن" منابع طبیعی از جمله آب ،یادآور نظریه Lynn
 )1967( Whiteدر مورد برخورد ادیان مسیحی/یهودی با طبیعت
است )1990( Weiskel .در تأیید این نظریه میگوید ادیان
ابراهیمی بر نوعی مصونیت (مستثنی بودن) انسان از طبیعت
تأکید دارند و انسان را جانشین خداوند بر روی زمین و محق
برای حکمرانی بر طبیعت تلقی میکنند .این نگرش نوعی برتری
بر طبیعت و سایر مخلوقات را به انسانها القا میکند به گونهای
که آنها تعیین محدودههای طبیعی و حد و اندازه برای برداشت
از منابع طبیعی و تصمیمگیری درباره سایر جانداران را "حق" و
حتی "رسالت" خود میدانند.
 -2موجودیتهای به رسمیت شناخته شده و یا برساخته شده در
قانون :مهمرتین موجودیتی که در قانون توزیع عادالنه آب به
چشم میخورد ،دولت است .تقریبا در متامی مواد این قانون،
نامی از دولت و یا بخشهایی از آن از جمله وزارت نیرو ،وزارت
کشاورزی ،هیئت وزیران و  ....برده شده است .مردم نه بهعنوان
شهروندان فعال و تصمیمگیرنده ،طبقات و اقشاری با هویتهای
مستقل و مختلف و یا انسانهایی در ارتباط ارگانیک با طبیعت،
بلکه بهعنوان اجتامعات کلی شناخته میشوند و هویت آنها بر
اساس نسبت و ارتباطی که با منابع آبی و یا دولت دارند تعریف
میشود .هر جا اشارهای به مردم عادی شده از آنها با عناوینی
نظیر "مالک"" ،مترصف"" ،آب بران"" ،حقابهداران"" ،صاحبان
چاه"" ،مرصف کنندگان"" ،متخلفان"" ،معرتضان" و  ....یاد شده
است .این قانون هیچ موجودیت مستقلی برای طبیعت و اجزای
آن متصور نیست و هیچ درکی از اکوسیستم های به هم پیوسته
وجود ندارد .طبیعت بهعنوان یک مقوله بی جان ،فاقد شعور و
فاقد ارزش ذاتی و رصفا بهعنوان مخزنی برای منابع طبیعی و
آب در نظر گرفته میشود که باید در اختیار حکومت اسالمی
باشد و در راستای مصالح عمومی مورد استثامر و ترصف قرار
گیرد .ظرفیتها و محدودیتهای طبیعی در کل نادیده انگاشته
شده و اشاره مستقیمی به محدودیتهای اکولوژیکی صورت
نگرفته است .فقط در موادی از قانون به "رشایط اقلیمی"" ،آمار
هیدرولوژی"" ،خصوصیات هیدرولوژی"" ،حد مجاز"" ،مناطق
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ممنوعه" ،اشاره شده است که میتوان با کمی سهل انگاری آن را
بهعنوان اعتقاد ضمنی به وجود محدودیتهایی در ظرفیتهای
اکوسیستم در نظر گرفته شود .آنچه در مورد خصوصیات طبیعی
مطرح شده است میزان آب مرصفی برای کشت محصوالت است.
هیچ تفاوتی بین اقلیمهای متنوع موجود در کشور در نظر گرفته
نشده و برای متامی "اراضی" در هر منطقه جغرافیایی و با هر
ویژگی اکولوژیکی که باشند ،ماده یکسانی تصویب شده است.
 -3مفروضات درباره روابط طبیعی بین موجودیتهای مختلف:
مهمرتین رابطهای که در این قانون ،طبیعی تلقی میشود ،تضاد
است .مبنای کلیه روابط بر تضاد و رقابت استوار است :رابطه
مردم با یکدیگر ،رابطه مردم با طبیعت ،رابطه مردم با دولت و
رابطه دولت با طبیعت .این تضادها در داخل یک نظام سلسله
مراتبی شکل میگیرد که دولت در رأس آن قرار دارد و هم بر
انسانها و هم بر طبیعت اعامل سلطه میمناید .طبیعت در
پایینترین جایگاه این سلسله مراتب قرار گرفته است.
 -4عاملین و انگیزههایشان :بیشرتین کنشگری در این قانون
بهصورت عام برای "حکومت اسالمی" (شامل دولت ،دادگسرتی
و نیروهای انتظامی) و بهطور خاص برای دولت و اجزای آن
(وزارتها ،هیئت وزیران و سازمانها) در نظر گرفته شده و
انگیزهای که بهصورت رصیح و آشکار عنوان شده" ،مصالح عامه"
و تأمین "احتیاجات عمومی" است .اما با بررسی واژگان به کار
رفته و محتوای مواد قانون میتوان به انگیزههای پنهان دولت (یا
حکومت در کلیت آن) در قبال مردم و طبیعت پی برد .مداخالت
دولت در امور مربوط به آب اغلب با انگیزه منفعت اقتصادی و
با اولویت اهداف عمرانی و توسعه کشاورزی صورت میگیرد و
به نظر منیرسد در هیچ کجای این قانون دولت و یا قانونگذار
نگرانی ،دغدغه و یا احساس مسئولیتی در قبال مخاطرات
احتاملی و یا نابودی محیطزیست و منابع آبی داشته باشد .مردم
عادی (که عمدتا کشاورزان مد نظر این قانون هستند) از عاملیت
و کنشگری برخوردار نیستند و در مواردی که انجام کنشی برای
آنها در نظر گرفته شده این کنش در قالب وظیفه و تکلیفی
است که از طرف دولت تعیین شده است .آنها در موارد متعددی
از طرف دولت "ملزم"" ،مکلف" و "موظف" به انجام اقداماتی
شدهاند ،از جمله در مورد "حفاظت و نگهداری چاه ،قنات ،نهر،
جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشرتک" و
در صورت عدم انجام این وظایف و تکالیف ،مجازات خواهند
شد .تصویر رسم شده از مردم در این قانون ،کنشگرانی فردی
(بیشرت کشاورزان) و جمعی (رشکتها) است که به دنبال منافع
اقتصادی خود و بهرهکشی از طبیعت هستند و در تضاد و تعارض
با یکدیگر و با دولت قرار دارند .به گونهای که در مواردی الزم
است قانون با مداخله "مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر
قوای نظامی" به مورد اجرا گذاشته شود (ماده .)31
تحلیل گفتامن قانون توزیع عادالنه آب در ایران

 -2بررسی قانون توزیع عادالنه آب در بطن رشایط اقتصادی،
اجتامعی و سیاسی جامعه
گفتامن هژمونیک در عرصه اجتامعی ایران در سالهای 1357
تا  1368گفتامن کالن انقالب اسالمی با ویژگی "سنت گرایی
ایدئولوژیک" (بشیریه )1387 ،بود .گفتامن انقالب اسالمی که
به شکل نظام سیاسی جمهوری اسالمی تبلور یافت ،حاصل
مفصلبندی دو نشانه مهم "جمهوریت" و "اسالمیت" بود .اسالم
خود دال مرکزی گروههای اسالمی بنیادگرا و سنتگرا بود که
نشانههای روحانیت ،فقه و والیت فقیه را با هم در یک گفتامن
گرد میآورد .از سوی دیگر ،نشانههای مردم ،قانون و آزادی
در گفتامن تجددگرای سکوالر و لیربالیست حول دال مرکزی
جمهوری مفصلبندی شده بودند (سلطانی .)1384 ،در سالهای
 1358تا  1376آن بخشی از گفتامن انقالب اسالمی که ریشه
در تجددطلبی داشت به حاشیه رانده شد و بخش سنتی آن که
پیرامون دال "اسالمیت" شکل گرفته بود برجسته شد .رویکرد
اقتصادی غالب در این دوران را نیز "چپ سنتی" مینامند که از
نوعی اقتصاد اسالمی ،اصالحات ارضی ،قسط و عدالت ،مداخله
دولت در اقتصاد ،وضع قانون کار ،ملی کردن تجارت خارجی،
منع ثروت اندوزی و غیره حامیت میکرد (بشیریه .)1387 ،با این
مقدمه به بررسی قانون توزیع عادالنه آب که در همین دوران
به تصویب رسید ،پرداخته میشودتا دالهای مرکزی و پیرامونی و
شیوه مفصلبندی گفتامن حاکم بر آن شناسایی شود.
دال مرکزی این گفتامن "جمهوری اسالمی" است .احزاب و
گروههای بنیادگرای اسالمی که مناینده گروههای سنتگرا بودند،
به تحول از نظام سلطنتی به حکومت جمهوری قانع نبودند
و خواستار ترکیب مذهب و سیاست و تأسیس حکومت دینی
یا روحانی و اجرای احکام اسالم از طریق نظام سیاسی بودند
(سلطانی .)1384 ،مهمرتین تشکل این گروه ،حزب جمهوری
اسالمی بود که در سال  1358تأسیس و موفق به کسب اکرثیت
آراء در ادوار اول و دوم مجلس شد و همچنین دولتهای اول تا
سوم را در اختیار داشت .بر اساس مرامنامه این حزب" ،حاکمیت
ناشی از خداوند است و همه قوانین و مصوبات میباید مبتنی
بر رشع اسالم و رهربی و ریاست کشور میباید در دست فقها
قرار گیرد" (روزنامه جمهوری اسالمی 1358/04/25 ،به نقل از
بشیریه.)1387 ،
دالهای پیرامونی این گفتامن در شکل ( )1نشان داده شده است.
بهطورکلی ،وقتههای شکل گرفته حول دال مرکزی جمهوری
اسالمی را میتوان در دو دسته عمده جای داد .دالهای نشأت
گرفته از وجه سنتی ،اسالمی و انقالبی این گفتامن مانند :فقه
و قوانین اسالمی ،مصالح عمومی ،ارزشهای انقالبی از جمله
استقالل و خودکفایی (توسعه کشاورزی) ،عدالت اجتامعی و
پشتیبانی از مستضعفین و دالهای نشأت گرفته از وجه مدرن و
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ملکی ،ا .و همکاران

جمهوریت این گفتامن شامل :انسان محوری (طبیعت ستیزی)،
تخصص مبتنی بر دانش مدرن و مدیریت دولتی در کلیه امور
که مترکزگرایی سیاسی-اداری و دیوان ساالری سلسله مراتبی را
در پی دارد.
اﻧﺳﺎن
ﻣﺣوری

ﻓﻘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ

مثابه مهمرتین سند حقوقی و سیاسی کشور ،در اصول متعدد خود
با عبارات گوناگونی همچون "مصالح کشور"" ،مصلحت جامعه"،
"مصالح عمومی"" ،منافع ملی" و "مصلحت نظام" به این مفهوم
اشاره منوده است (راسخ و بیات کمیتکی .)1390 ،این مفهوم در
قانون توزیع عادالنه آب نیز به چشم میخورد که باتوجهبه سلطه
گفتامن اسالمی در قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی ،به نظر
میرسد ،تعریفی مبتنی بر رشع و فقه اسالمی از مصلحت عمومی
مد نظر قانونگذار بوده باشد.
 -3عدالت:
گفتامن انقالب اسالمی ،در غیریتسازی با غرب و دوران پیش
از انقالب ،عدالت طلبی را بهعنوان یکی از ارزشها و آرمانهای
خود برجسته ساخت و مفهوم عدالت وارد بخشهای مختلف
جامعه از جمله محیطزیست و مدیریت منابع طبیعی شد.
منایندگان مجلس دغدغه غیرعادالنه بودن توزیع و تقسیم آب
در زمان "طاغوت" را داشتند و اینکه بهرهبرداری از منابع آب
ملک و رسمایهدار طاغوتی صورت میگرفت
تنها توسط قرش ّ
(طالبی .)1399 ،از این رو ،قانون توزیع عادالنه آب بر پایه
عدالت توزیعی تدوین شد که بر عادالنه بودن وضعیت نهایی
دسرتسی افراد و گروهها به منابع تأکید دارد (ارشدی .)1397 ،اما
عدالت رویهای به معنی منصفانه و عادالنه بودن قواعد ،فرایندها
و رویههای تصمیمگیری و همچنین عدالت در مورد نسلهای
آینده و توسعه متوازن و همه جانبه مورد غفلت واقع شد.
 -4استقالل و خودکفایی:
با پیروزی انقالب اسالمی ،مترکز بر خودکفایی و عدم وابستگی
به محصوالت اسرتاتژیک غذایی بهعنوان یکی از آرمانها مورد
تأکید قرار گرفت .در همین راستا ،بخش کشاورزی ،بهعنوان
محور توسعه تلقی شد و بر بسیج کلیه امکانات ملی و همه
بخشهای اقتصادی به منظور رسیدن به خودکفایی در تولید
کاالهای اساسی کشاورزی ،تقویت توان اقتصادی روستاها
و احیای آن بهعنوان منبع و جایگاه اصلی تولید در صدر
اولویتهای اقتصادی دولت قرار گرفت (قدیری معصوم و
نجفی کانی .)1382 ،آنچه که مورد غفلت واقع شد ،اصول
پایداری در توسعه کشاورزی بود .با مروری بر قانون توزیع
عادالنه آب نیز معیارهای کشاورزی پایدار از جمله حفظ
و ارتقاء ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و تأمین نیازهای
اساسی نسلهای آینده مورد توجه قرار نگرفته است.
 -5پشتیبانی از مستضعفین:
پشتیبانی از مستضعفین از دیگر دالهای گفتامن انقالب اسالمی
بود که بهعنوان یکی از اهداف و آرمانهای انقالب توصیف
میشد .انگاره این دوران ،انگارهای به شدت ضد رسمایهداری و
در تقابل با طبقات باال بود .یکی از اقشاری که در آن سالها،
تحت عنوان محرومان و مستمندان مورد توجه قرار گرفت،

ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دوﻟﺘﯽ

ﻋﺪاﻟﺖ

دال ﻫﺎي
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
اﺳﺘﻘﻼل

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ

دﯾﻮان
ﺳﺎﻻري

ﺗﺨﺼﺺ و
داﻧﺶ ﻣﺪرن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ

شکل  -1دالهای پیرامونی شناسایی شده در قانون توزیع عادالنه آب
(یافتههای تحقیق)1400 ،



در ادامه ،به توضیح هر یک از این دالهای دهگانه پیرامونی
پرداخته میشود.
 -1فقه و قوانین اسالمی:
وجه ممیزه انقالب اسالمی از نهضتهای پیشین به ویژه نهضت
مرشوطه" ،مکتبی" و "اسالمی" بودن آن است (غفاری )1391 ،و
مهمرتین اصل حکومت اسالمی ،تأکید بر سنت اسالمی بهعنوان
منشأ همه ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده است (بشیریه،
 .)1387از نظر معتقدان به این رویکرد ،قوانین و مقررات حاکم
باید "راهگشای تحکیم پایههای حکومت اسالمی و ارائه دهنده
طرح نوین نظام حکومتی" باشد (مقدمه قانون اساسی) .بهاینمعنا
که متامی قوانین و مقرراتی که از سوی مراجع صالح ،اعم از
مجلس شورای اسالمی ،قوه مجریه ،شوراها و  ،....به تصویب
میرسد باید مطابق موازین اسالمی باشد و مواد ،تبرصهها و
بندهای هر یک از این قوانین و مقررات نباید مغایرتی با رشع
مقدس اسالم داشته باشد (پروین و همکاران .)1391 ،این اصل
در همه امور زندگی انسان ،از جمله امور محیطزیستی مصداق
داشته و منشأ تدوین و تصویب قوانین و سیاستها است.
 -2مصالح عمومی:
مصلحت عمومی یکی از مفاهیم بنیادین سیاست ،حقوق و اخالق
است و از دیرباز اعتقاد بر این بوده است که حکومت باید به دنبال
خیر عمومی باشد .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز ،به
نرشیه آب و توسعه پایدار
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کشاورزان بودند .متعاقباً سیاستها و برنامههایی برای توسعه
روستایی و کشاورزی اجرا شد .قانون توزیع عادالنه آب نیز در
همین راستا به تصویب رسید .در واقع توزیع عادالنه در نظر
قانونگذاران به معنی حامیت از خرده مالکینی بود که در دوران
قبل از انقالب قادر به اخذ مجوز بهرهبرداری نبودند ،لذا به ناچار
به احداث چاه غیرمجاز و برداشت غیرمجاز روی آورده بودند.
بهعبارتدیگر ،دال محوری عدالتطلبی ،به معنی قانونی کردن
تخلفات «مظلومین» برای رسیدن به برابری و کاهش فاصله
طبقاتی بود (طالبی.)1399 ،
 -6انسان محوری و طبیعت ستیزی:
در دوران معارص ،انسان محوری برآمده از تفکر مدرن و
تجددطلبانه ،به نوعی افراط گرایی در قبال طبیعت انجامیده
و به سلطه بیش از حد بر طبیعت و نوعی طبیعتستیزی منجر
شد .این روند تا جایی ادامه یافت که برش متوجه شد بهرهکشی
بی حد و مرز از طبیعت و تخریب محیطزیست ،خود سبب
آسیبهای فراوان اقتصادی ،اجتامعی ،سیاسی و امنیتی برای
زندگی انسان و در نهایت به نوعی بیعدالتی بین نسلی منجر
میشود .با وجود ضعیف شدن این رویکرد در جهان غرب،
انسان محوری طبیعت ستیز در ایران همچنان یک گفتامن غالب
مدیریتی به شامر میرود و بسیاری از مردم و مدیران بدون توجه
به ظرفیتهای اکولوژیکی رسزمین به تخریب محیطزیست و
بهرهبرداری خشونتآمیز از طبیعت ادامه میدهند (افضلی و
همکاران.)1396 ،
 -7مدیریت دولتی:
روند دولتیسازی مدیریت آب در ایران از سالهای پیش از
انقالب آغاز شد و پس از انقالب نیز ادامه یافت .در واقع ،در
یک سده اخیر ،مدیریت منابع آب کشور بیشرت با شیوه متمرکز
و در قالب قاعدهگذاریهای رسمی انجام شده است (بخشی
جهرمی و همکاران .)1393 ،دولتها برنامههایی را بهعنوان
بستههای پیشنهادی به کشاورزان ارائه کردند که اجرای آنها
با سیاستهای تکمیلی دیگری از جمله اِعامل محدودیتهای
قانونی و یا بهکارگیری سیاستهای تشویقی همراه بوده است
(مختاری .)1393 ،بازتاب اهمیت و عاملیت دولت در حوزه
مدیریت منابع آب را به خوبی میتوان در قانون توزیع عادالنه
آب مشاهده کرد.
 -8مترکزگرایی (سیاسی-اداری):
نظامهای متمرکز ،دیدگاه سنتی و غالب اکرث کشورهای جهان تا
اواخر قرن بیستم بود .در این نظامها متامی اختیارات تصمیمگیری
در دست حکومت مرکزی است و واحدها و بخشهای پایینتر
فقط مجری سیاستهای حکومت مرکزی هستند (ملکی و
آقامحمدی .)1394 ،در حال حارض این سبک مدیریتی همچنان
در ایران اجرا میشود .یکی از مهمرتین تبعات این نگرش ،بخشی
تحلیل گفتامن قانون توزیع عادالنه آب در ایران

نگری است .هر یک از نهادهای منطقهای با رابطهای عمودی
با وزارتخانه یا سازمان ذیربط در مرکز ،تنها در پی پیادهسازی
اهداف و اولویتهای برنامه بخشی خود هستند (ملکی و
آقامحمدی .)1394 ،عدم وجود روابط افقی میان بخشهای
مختلف در یک منطقه جغرافیایی گاهی به پیشامدهای
محیطزیستی منجر میشود .ارصار مسئوالن استانی و منایندگان
مجلس بر سوق دادن طرحهای عمرانی و فعالیتهای صنعتی و
اقتصادی مختلف به حوزه انتخابیه خود ،بدون در نظر گرفنت توان
رسزمینی و محدودیتهای اکولوژیکی منطقه ،از منونههای بارز
این گونه مترکزگرایی و بخشینگری است (افضلی و همکاران،
.)1396
 -9دیوانساالری سلسله مراتبی:
مترکزگرایی سیاسی–اداری به اسقرار و اقتدار یک دستگاه
دیوانساالری متمرکز منجر میشود که متامی اختیارات از
تصمیمگیری تا برنامهریزی و اجرا را در انحصار خود میگیرد.
بهعبارتدیگر ،مترکز در نظام اداری مرتادف با مترکز در اختیارات
و قدرت تصمیمگیری در رأس هرمهای اداری دستگاههای دولتی
است .این نوع بوروکراسی در بخش کشاورزی و مدیریت آب
نیز ایجاد شده است .قانون توزیع عادالنه آب یکی از قوانین
برآمده از همین رویکرد بوروکراتیک است که کشاورزان را در
پایینترین سطح سلسله مراتب تصمیمگیری قرار داده و رفته
رفته تصمیمگیری و سیاستگذاری در کلیه امور مربوط به آب
و کشاورزی را در دست گرفته و کشاورزانی را که برای قرنها
با مسئولیت و مشارکت صد در صدی در کلیه امور به مدیریت
گروهی و پایدار آب میپرداختند ،تبدیل به کشاورزانی بی
مسئولیت ،بی انگیزه و ناراضی کرده است (مختاری.)1393 ،
تخصص مبتنی بر دانش مدرن :یکی از الزامات در الگوی مدیریت
بوروکراتیک و تکنوکراتیک ،وجود متخصصین است .دولتهای
بوروکراتیک ایران نیز حکمرانی خود بر منابع آبی را از طریق
متخصصینی اِعامل کردند که بیشرت از دانش آموختگان رشتههای
مهندسی کشاورزی و عمران (شامل هیدرولوژی و آبیاری) بوده
و بر مدیریت عرضه آب مترکز داشتهاند (مختاری .)1393 ،در
قانون توزیع عادالنه آب "کارشناسان" وزارت نیرو و کشاورزی
به راهنامیی و آموزش کشاورزان بومی میپردازند و هر جا نیاز
به "تشخیص" و "تعیین" چیزی باشد ،همین کارشناسان دولتی
بهعنوان مرجع در نظر گرفته میشوند .غافل از آنکه دانش
بومی مدیریت آب در ایران ،دانشی پراندیشه و ژرف ،سازگار
با محیط ،کمرتین تخریب و پیامدهای محیطزیستی و نابودی
اکوسیستمهای گوناگون خشكی و آبی ،بدون اثرات منفی بر
کاربریهای جنگل و مرتع ،و همچنین بدون تخریب و تحلیل
پیكرههای آبی و رودخانهها بوده و بیشرتین سازگاری را با
طبیعت و نوسانات آن داشته است (گنج بخش و کالهی.)1398 ،
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 -10عنارص حوزه گفتامن گونگی:
الکال و موف ( )1985معانی احتاملی نشانهها را که از گفتامن
طرد میشوند ،حوزه گفتامن گونگی مینامند .بهاینمعنی که
هر گفتامن به طور طبیعی ،یکی از معانی ممکن هر نشانه را
بر حسب همخوانی آن با نظام معنایی خود تثبیت و مابقی را
دور میمناید .این معانی نهفته که از گفتامن دور شدهاند در
حوزه گفتامن گونگی قرار میگیرند .این طرد شدگی موقتی است
و این عنارص ،دالهای شناوری هستند که میتوانند ذیل یک
گفتامن دیگر قرار گرفته و تثبیت شوند (به نقل از کرسایی و
پوزش .)1388 ،هامنطورکه پیشتر گفته شد ،در گفتامن مسلط
بر قانون توزیع عادالنه آب ،مفاهیمی نظیر طبیعت (اکوسیستم)،
توسعه پایدار ،حفاظت از محیطزیست ،مردم و مشارکت در
بین دالهای مفصلبندی شده حضور ندارند و در حوزه گفتامن
گونگی قرار میگیرند.

توزیع "عادالنه" آب ،دستیابی به آرمان انقالبی عدالت گسرتی و
پشتیبانی از مستضعفین است.
ج -عدم باور به موجودیت طبیعت:
هیچ ردپایی از طبیعت و اکوسیستمهای طبیعی در این قانون
نیست .طبیعت در این قانون جایگاهی باالیی ندارد ،جاندار تلقی
منیشود ،فاقد ارزش ذاتی است و ظرفیتها و محدودیتهایش
مورد توجه قرار منیگیرد .قانونگذار اعتقادی به روابط پیچیده و
تو در تو بین نظامهای طبیعی و نظامهای انسانی ندارد و این
امکان را نادیده میگیرد که با آسیب زدن به طبیعت و بر هم
زدن نظم و تعادل اکوسیستمهای طبیعی ،آسیبهای متعاقبی
متوجه جامعه انسانی خواهد شد .چیزی که در فرهنگ عامه از
آن بهعنوان "خشم طبیعت" یاد میشود.
د -عدم عاملیت شهروندان:
مردم در این قانون نقش سوژگی ندارند و کلیه امور آنها از جمله
حد و حدود و کیفیت رابطه آنها با طبیعت توسط دولت تعیین
میشود .شهروندان و مشارکت فعاالنه و آگاهانه آنها جایی در
این قانون ندارد و دانش بومی و تجارب موفق چند صد ساله
کشاورزان و مردم محلی در مدیریت منابع آب محدود کشور
بیارزش قلمداد میشود.
وجود ویژگیهای فوق در قانون توزیع عادالنه آب ،آن را به
قانونی ناعادالنه تبدیل منوده است که زمینهساز ظلم در حق
طبیعت و اکوسیستمهای آبی کشور میشود .آنچه در عمل
شاهدش هستیم ،این است که در کشور ما که زمانی نه چندان
دور ،از  ۱۳۰میلیارد مرتمکعب منابع آب زیرزمینی برخوردار
بوده ،در  ۲۰سال گذشته منابع آب تجدید شونده به  ۱۱۰میلیارد
مرتمکعب و در  ۶سال گذشته به کمرت از  ۱۰۰میلیارد مرتمکعب
کاهش یافته است (محمودی .)1396 ،کشور ایران امروز در
بحران جدی آب قرار دارد و روز به روز با پیامدهای اجتامعی،
سیاسی و اقتصادی بیشرتی مواجه خواهد شد و بدون بازنگری در
باورها و نظام معنایی که منجر به تصویب قوانینی نظیر قانون
توزیع عادالنه آب شدهاند ،راه به جایی نخواهد برد .قانون توزیع
عادالنه آب ،از زمان تصویب در سال  1361تا امروز مرجع عمل
بوده و به مورد اجرا گذاشته شده است .بررسی نحوه عملیاتی
شدن و میزان موفقیت در اجرای آن نیاز به مطالعه جداگانهای
دارد و لذا پیشنهاد میشود تحقیقات آینده نحوه اجرای این
قانون و میزان موفقیت/عدم موفقیت و دالیل آن بررسی شود.

نتیجهگیری
بهطورکلی ،با بررسی یافتههای فوق ،نتایج ذیل در خصوص
تحلیل قانون توزیع عادالنه آب به دست میآید:
الف -ابهام در تعریف مفاهیم ،از جمله عدالت و مصالح عمومی:
به نظر میرسد نام این قانون ،تحت تأثیر جو انقالبیگری و
عدالتطلبی سالهای ابتدایی پیروزی انقالب انتخاب شده باشد؛
بدون اینکه تعریف دقیقی از واژه عدالت صورت گیرد و مشخص
شود که این عدالت قرار است از منظر چه کسانی و بین چه
کسانی برقرار شود؟ بهای دستیابی به این نوع عدالت در توزیع آب
چیست؟ و چه کسانی این بها را خواهند پرداخت؟ مصالح عمومی
نیز تعریف دقیقی نشده است و بیش از آنکه متوجه مردم باشد در
راستای اهداف توسعهای و منافع اقتصادی دولت است .طرحهای
عمرانی و توسعهای بر حفظ طبیعت و محیطزیست برتری دارد
و خسارات وارده بر طبیعت با پرداخت جریمههای نقدی به افراد
و یا دولت جربان میشود .محلی برای رصف هزینههای دریافتی
توسط دولت در نظر گرفته نشده است .بهاینمعنی که جریمههای
دریافتی رصف بهسازی و ارتقا کیفیت هامن اکوسیستمها منیشود،
بلکه به حساب دولت واریز میشود و بهعنوان منبع درآمدی برای
مصارف غیر محیطزیستی است.
ب -عدم باور به محدودیت در منابع آبی و زودهنگام بحران:
مسئله قانونگذار در قانون توزیع عادالنه آب ،مسئله آب نیست
و هیچ اثری از وجود نگرانی در مورد نابودی منابع آبی و لزوم
حفظ و صیانت از رسمایه آبی کشور برای نسلهای آینده در این
قانون مشاهده منیشود .قانونگذار یک دغدغه ایدئولوژیک و
انقالبی را در رس دارد و میکوشد با تصویب این قانون در راستای
اهداف کالن نظام سیاسی/اجتامعی گام بردارد .در واقع ،هدف از
نرشیه آب و توسعه پایدار

مالحظه:
مقاله حارض مستخرج از رساله دکرتی لیال کریمی با عنوان"
شناسایی و تحلیل جامعه شناختی گفتامنهای رایج در حوزه آب
در ایران" میباشد که تحت راهنامیی دکرت امیر ملکی و دکرت
صادق صالحی در دانشگاه پیام نور انجام شده است.
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چکیده

Abstract
Resilience is recognized as a potential capacity of a community at risk that faces hazards for adaptation or resistance to change to achieve or maintain an appropriate
level of performance. Occurring environmental changes,
rural areas are affected more and more vulnerable. Considering the importance of resilience in understanding
the syntax of dealing with critical issues, this study examines the role of livelihoods diversity in resilience and
welfare of the rural community in facing climate change
using the factor analysis method with 5 indicators and
38 sub-indices in 2019-2020. In this study, 206 questionnaires were completed in the village of Jaro in Alborz
province. To achieve the research goal, using Cronbach's
alpha was first used to ensure the reliability of the questionnaire. The results show that 38 factors are questioned
in eight groups. In the first group (the most important
group), many indicators such as participation in collective employment activities, familiarity with new market
needs, business development through the use of new
technologies, business development through the use of
new technologies, experience in a variety of occupational
environments, learning new skills in economic activities
reflect the importance of recognizing the basic needs of
the market and increasing the ability of villagers to carry
out alternative agricultural activities in crisis.
Keywords: Resiliency, Drought, Factor Analysis, Climate
Change, Alborz Province.

،تابآوری بهعنوان ظرفیت بالقوه جامعه در معرض مخاطرات
 برای،با هدف حفظ یا رسیدن به سطح مناسبی از عملکرد
.سازگاری یا مقاومت در برابر تغییرات شناخته میشود
 نواحی روستایی ازجمله مناطقی،باتوجهبه تغییرات اقلیمی
 باتوجهبه.هستند که در معرض آسیبپذیری بیشرتی قرار دارند
اهمیت موضوع تابآوری در شناخت نحوه رویارویی با
 مطالعه حارض به بررسی نقش تنوع معیشتی،مسائل بحرانی
در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر
5 اقلیم با بهرهگیری از روش تحلیل عاملی و با استفاده از
 در. پرداخته است1398-99  زیرشاخص در سال38 شاخص و
 پرسشنامه در دهستان جارو از توابع206  تعداد،این راستا
. شهرستان اشتهارد در استان الربز تکمیل شد،بخش پلنگآباد
 عامل مورد پرسش در هشت گروه قرار38 نتایج نشان میدهد
 نتایج حاکیاز آن است که در گروه نخست، همچنین.گرفتهاند
 بسیاری از شاخصها مانند مشارکت،بهعنوان مهمرتین گروه
 آشنایی با نیازهای جدید،در فعالیتهای اشتغالزایی جمعی
، توسعه کسبوکار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین،بازار
 یادگیری مهارتهای،تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی
 نشاندهنده اهمیت شناخت،جدید فعالیتهای اقتصادی
نیازهای اساسی بازار و افزایش توانایی روستاییان برای انجام
.فعالیتهای جایگزین کشاورزی در مواقع بحران میباشد
 تغییر، تحلیل عاملی، خشکسالی، تابآوری:واژههای کلیدی
. استان الربز،اقلیم
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مقدمه

را دارند که در نبود سیستمهای کاهش خطر ،به سوانحی
جربانناپذیر برای جوامع انسانی تبدیل شوند ( Zhouو همکاران،
 .)2010زندگی همراه با مخاطرات طبیعی ،به معنای خسارتبار
بودن و آسیبپذیری نیست ،بلکه کمبود تابآوری و میزان
شناخت و ادراک افراد جامعه ،از درجه ،نوع و نحوه مخاطرهآمیز
بودن ،سبب ایجاد خسارت است (پورطاهری و همکاران.)1392 ،
ازینرو ،در سالهای اخیر و در سطح جهانی تغییرات چشمگیری
در نگرش به مخاطرات دیده میشود ،بهطوریکه رویکرد غالب
از مترکز ضعیف بر کاهش آسیبپذیری به افزایش تابآوری
در مقابل سوانح تغییر پیداکرده است ( McEntireو همکاران،
 .)2002بر اساس این نگرش ،برنامههای کاهش اثرات مخاطرات،
باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگیهای تابآوری در جوامع
باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تابآوری اجتامعات
محلی توجه کنند ( Cutterو همکاران .)2008 ،در این راستا،
مطالعات متعددی به مفاهیم جوامع تابآور و معیشت تابآور
پرداختهاند (2006 ،Manyena؛  Motsholaphekoو همکاران،
2012؛  Wheelerو 2015 ،Cooper؛  Antwi-Agyeiو همکاران،
 .)2014باتوجهبه مطالب گفته شده و همچنین اهمیت آمادگی
جوامع در صورت بروز تغییرات اقلیمی به منظور کاهش خسارات
ناشی از این تغییرات ،رضورت مطالعه در زمینه نحوه رویارویی
جوامع با تغییرات آب و هوایی انکارناپذیر میباشد .ب ه عنوانمثال
 Caldwellو  )2009( Boydدر مطالعهای که به منظور بررسی
و تحلیل مواجهه و تابآوری خانوادههای كشاورز در معرض
خشکسالی در جنوب اسرتالیا صورت گرفته است ،به شناخت
طیف وسیعی از راهربدهای مواجهه جمعی اشاره میکنند كه
خانوارها به كار میگیرند .در پژوهش آنها به اتكای كشاورزان به
رسمایه اجتامعی بهعنوان منبع تطبیقی اشاره میشود؛ در عین
حال ،نشانههایی از به خطر افتادن همبستگی اجتامعی به دلیل
رقابت بر رس منابع موجود در آنجا دیده میشود.
 Motsholaphekoو همکاران ( )2012در مطالعهای معیشت
روستایی و تطبیق خانوار با خشکسالی در دلتای اوکاوانگو در
کشور بوتسوانا را بررسی کردند .نتایج این مطالعه که از طریق
تکمیل  526پرسشنامه بهدستآمده است ،نشان میدهد
خشکسالی ،فعالیتهای معیشتی خانوارهای روستایی را تحت
تأثیر قرار داده است و واکنش خانوارها به پدیده خشکسالی
شامل تغیر الگوی کشت به سمت محصوالت دیم ،تنوعبخشی
معیشتی ،جابهجایی دام به مناطق مرطوبتر و حفر چاه بوده
است .همچنین توانایی رسمایهگذاری در فرصتهای ایجادشده
بوهوایی باید در متام سطوح توسعه یابد ،زیرا
توسط شوکهای آ 
این امر میتواند سازگاری با اثرات و کاهش تلفات را از تغییرات
آب و هوایی آینده و تغییرات در بوتسوانا و دیگر کشورهای
درحالتوسعه را بهبود بخشد.

تابآوری1بهعنوان ظرفیت بالقوه جامعه در معرض مخاطرات ،با
هدف حفظ یا رسیدن به سطح مناسبی از عملکرد ،برای سازگاری
یا مقاومت در برابر تغییرات شناخته میشود (United Nations
 .)2004 ،Office for Disaster Risk Reductionامروزه مفهوم
تابآوری در علوم زیستمحیطی و همچنین پژوهشهای
علمی ،کاربردی و طرحهای توسعهای در ابعاد مختلفی مانند
مقابله با چالشهای تغییرات آبوهوایی ،بحرانهای مالی و
تهدیدات امنیتی در کشورهای توسعهنیافته ،جایگاه ویژهای دارد
( Riggو  .)2015 ،Ovenدر حوزه پژوهشهای علمی ،مفهوم
تابآوری از دهه  1960بهعنوان یک موضوع بسیار مهم مطرح
شد ،بهطوریکه در سالهای پس از آن بهعنوان تضاد اصلی در
رشتههایی همچون اکولوژی و جایگزینی برای پایداری بهعنوان
هدف نهایی توسعه منظور شد ( Bénéو همکاران2014 ،؛
 .)2012 ،Wilsonبا مورد توجه قرار گرفنت رویکردهای مختلف
نظری مانند ارتباط سیستمهای طبیعی-انسانی و یا اکولوژیکی-
اجتامعی تحت تناقض پایداری ،2مفاهیمی چون آسیبپذیری،
تابآوری ،در معرض خطر بودن و ظرفیت سازگاری 3مورد توجه
توسعه پایدار قرار گرفت (پاشانژاد .)1395 ،مفاهیم آسیبپذیری
و تابآوری ،چارچوبها و مدلهای مفهومی ارزشمندی را برای
شناخت چگونگی مقابله جوامع و سیستمهای انسانی در برابر
تغییرات محیطزیستی و اجتامعی فراهم میکنند (،Adger
 .)2006با وقوع تغییرات محیطزیستی و عدم توجه به اثرات
نامطلوب آن بر جوامع انسانی ،نواحی روستایی ازجمله مناطقی
ب شدید
هستند که بیشرت تحت تأثیر قرارگرفته و در معرض آسی 
قرار میگیرند (پاشانژاد .)1395 ،این مسئله میتواند ابعاد مختلف
اقتصاد روستا از جمله کشاورزی روستایی را با مخاطرات بسیاری
روبهرو کند .از میان دامنه گسرتدهای از مخاطرات که جوامع
روستایی با آن روبهرو هستند ،خشکسالی یکی از مهمرتین بالیای
طبیعی است که زیانهای بسیاری را بر بخش کشاورزی و منابع
آبی وارد میسازد (پیرمرادیان و همکاران .)1387 ،به همین
دلیل خشکسالی به لحاظ اینکه محدوده وسیعتر جغرافیایی
را در برمیگیرد ،پیچیدهتر از دیگر بالیای طبیعی بوده است.
بنابراین جمعیت بیشرتی را تحت تأثیر قرار میدهد (Wilhite
و همکاران .)2007 ،
از آنجاییکه ایران بر روی کمربند خشکسالی قرار دارد ،با
مخاطراتی مانند بیابا نزایی ،تغییر کاربری اراضی و رهایی اراضی
دایر نیز روبهرو است .دلیل اصلی این بحران را میتوان توجه
اندک به ابعاد مدیریت بحران خشکسالی و ارتقای زمینههای
تابآوری و انعطاف کشاورزان در برابر چنین مخاطراتی تبیین
منود .چراکه مخاطرات محیطی مانند خشکسالی این ظرفیت
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 Cooperو  )2015( Wheelerدر مطالعهای دیگر به بررسی
بوهوایی در کشور
سازگاری خانوارهای روستایی با تغییرات آ 
اوگاندا پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان داد کشاورزان با
درآمد باال ،خشکسالی را بهعنوان بزرگترین تهدید برای خود
میدانستند؛ درحالیکه ،کشاورزان با درآمد پایین بارانهای
سیلآسا و طوفان را بزرگرتین مخاطره میدانستند 54/7 .درصد
از کشاورزان راهکارهایی چون ذخیره مواد غذایی ،نگهداری
دام و کاشت گونههای مقاوم را در نظر داشتند و  45/3درصد
راهکاری را برای مقابله در نظر نگرفته بودند .بنابراین ارزیابی
آسیبپذیری و اطالعرسانی بهمنظور نحوه سازگاری با تغییرات
آبوهوایی رضوری است.
در مطالعهای دیگر  Antwi-Agyeiو همکاران ( )2014اسرتاتژیهای
تطبیق معیشت کشاورزان با تغییرات اقلیمی در مناطق ساحلی
سودان و مناطق جنگلی غنا را بررسی کردند .نتایج این مطالعه
نشان داد مهمرتین راهکارها برای مقابله با تغییر اقلیم ،تغییر زمان
کاشت ،کاشت ارقام زودرس ،تنوع محصول ،حامیت افراد جامعه
روستایی از یکدیگر و تغییر در رژیم غذایی میباشد .بنابراین ،ایجاد
راهکار برای ارتباط بیشرت جوامع روستایی ،بهمنظور تعامل دانش
و راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی امری اجتنابناپذیر است.
در این راستا ،شکری فیروزجاه ( )1396با روش توصیفی-تحلیلی
به بررسی میزان تابآوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات
محیطی را بررسی کرد .در این مطالعه پرسشنامهای در قالب
 4بُعد 16 ،شاخص و  31زیر شاخص تنظیم شد و تعداد 383
پرسشنامه بر اساس مدل کوکران بهصورت تصادفی در میان
جامعه آماری مورد مطالعه توزیع شد .برای بررسی مسائل
تحقیق و تجزیهو تحلیل دادهها از مدل تصمیمگیری چند متغیره
ویکور 4استفادهشده و وزن معیار هریک از شاخصها با روش
آنرتوپی شانون 5محاسب ه شده است .نتایج دادههای تحقیق که با
کمک نرمافزارهای  SPSS ،GISو  Excelانجا م شده است ،نشان
میدهد در بین ابعاد مختلف تابآوری شهری در مناطق  12گانه
شهر بابل ،ابعاد کالبدی (با میانگین  )3/54و سپس اجتامعی
(با میانگین  )3/14وضعیت مناسبتری دارند .اما بهطورکلی
حدود  50درصد مناطق مورد بررسی در این شهر عدم تابآوری
و تابآوری پایین دارند و تنها  25درصد از مناطق از لحاظ
شاخصها کام ًال تابآور هستند.
همچنین رکنالدین افتخاری و همکاران ( )1393در مطالعهای
بهصورت كمی -پیامیشی و با استفاده از روشهای توصیفی-
تحلیلی و روابط همبستگی به بررسی نقش تنوع معیشتی در
تابآوری خانوارهای روستایی در رشایط خشکسالی در استان
اصفهان پرداختهاند .برای این منظور به  12روستا در مناطق
مختلف استان اصفهان ،كه به درجههای متفاوتی در معرض
خشکسالی بودند و در سطوح گوناگونی ازنظر برخورداری از
بررسی نقش تنوع معیشتی در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با ...

امكانات توسعه قرار داشتند ،مراجعه شد و افزون بر نهادها و
خربگان روستایی با  227نفر از رسپرستان خانوار كشاورز روستایی
مصاحبه شد .نتایج بهدستآمده نشان داد انتخاب رویكرد تنوع
معیشتی منجر به تابآوری بیشرت خانوارها در رشایط خشکسالی
شده است .در روستاهایی كه در معرض خشکسالی شدیدتری
قرار داشتند ،این تنوع معیشتی بیشرت به چشم میخورد.
در مطالعهای دیگر ،حیدری ساربان و مجنونی ( )1395تابآوری
در منطقه رشقی دریاچه ارومیه را بررسی کردند .برای این منظور
 43روستا از مناطق مختلف شش شهرستان واقع در کرانه رشقی
دریاچه ارومیه با درجات مختلفی از وجود خشکسالی و از نظر
سطوح برخورداری از امکانات توسعه با روش تصادفی ساده
انتخاب شد و بر اساس فرمول کوکران  380نفر از رسپرستان
خانوارها بهعنوان حجم منونه انتخاب شد .روایی پرسشنامه توسط
پانل متخصصان مورد تأیید و سطح پایایی پرسشنامه با استفاده
از فرمول آلفای کرونباخ  0/893بهدستآمد .نتایج بهدستآمده
نشان داد انتخاب رویکرد معیشتی منجر به تابآوری بیشرت
خانوارها در رشایط خشکسالی دریاچه ارومیه شده است .در
روستاهایی که در معرض خشکسالی شدیدتری قرار داشتند ،این
تنوع معیشتی بیشرت بود .در نهایت باتوجهبه نتایج پژوهش،
پیشنهادهای کاربردی در زمینه راهکاری عملی تنوع معیشتی و
تابآوری روستایی ارائه شده است.
سلامنی و همکاران ( )1394در مطالعهای با عنوان ارزیابی
رویکرد تابآوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی در شهرستان
دماوند پس از بیان و رشح مخاطرات طبیعی و رضورت توجه
به آن ،بیان پاسخی در جهت پیشگیری از پیامدهای مخاطرات
را رضوری دانسته و به بیان چهار گروه از رویکردهای مهم
تابآوری میپردازد .این چهار گروه عبارتاند از :گروه اول
رویکرد کنشگر ،کنشپذیر و رویکرد سازگار و گسرتده ،گروه
دوم شامل سه رویکرد تابآوری بهعنوان آمادگی ،تابآوری به
عملکرد و تابآوری بیاثر ،گروه سوم تابآوری با دو رویکرد
بخشی و کلی و گروه چهارم شامل رویکردهای تابآوری و تعادل
جهانی ،تابآوری و تعادل چند بعدی تقسیم میشود .همچنین
این تحقیق نشان داد رویکرد تابآوری در منطقه مورد مطالعه
در گروه اول کنشگر ،در گروه دوم تابآوری بهعنوان عملکرد ،در
گروه سوم تابآوری بخشی و در گروه چهارم رویکرد تابآوری و
تعادل جهانی میباشد.
به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب به منظور افزایش
تابآوری در جوامع روستایی ،در مطالعه حارض نوع پرسش و
سوال تحقیق متفاوت از سایر تحقیقات میباشد .هامنطور که
از نتایج مطالعات صورت گرفته مشخص است اکرث مطالعات
به بررسی تابآوری جوامع روستایی شاخصهای مورد سوال
در صورت انجام ،از کشاورز پرسیده شده است بهطور مثال
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اگر حذف واسطه در محدوده تحقیق صورت نگرفته باشد از
نظر کشاورز بر تابآوری تأثیر کمی خواهد داشت بهطوریکه
میتواند عامل مهمی از نظر اقتصادی و رفاهی برای منطقه باشد
و سبب تابآوری بیشرت شود .بهاین منظور در این مطالعه برای
ایجاد رشایط تابآور از افراد پرسیده شده است که کدام شاخص
در صورت ایجاد یا وجود میتواند سبب افزایش تابآوری شود،
در این صورت متامی شاخصها در دید فرد مورد پرسش ،از نظر

وجودی یکسان میباشد بنابراین اولویتبندی شاخصها دقیقتر
انجام میگیرد .در ادامه و در قسمت مواد و روشها ،به رشح
دادهها ،چگونگی جمعآوری و روششناسی تحقیق پرداخته
میشود .در قسمت نتایج و بحث ،نتایج حاصل از کاربست
روششناسی تحقیق ارائه و مورد بحث قرار میگیرد .در قسمت
نتیجهگیری و پیشنهادها ،پیشنهادهای پژوهش متناسب با نتایج
بهدست آمده ارائه میشود.

مواد و روشها

کوکران طبق معادله ( )1میباشد:
()1

در این مطالعه به منظور تبیین و بررسی نقش تنوع معیشتی
در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با
تغییر اقلیم با استفاده از مطالعات صورت گرفته شاخصهای
تأثیرگذار بر تابآوری جوامع روستایی مشخص و سپس با
مؤلفههای تنوع معیشتی به بررسی اثر این مؤلفهها با استفاده
از روش تحلیل عاملی بر تابآوری پرداخته شد .در رابطه با
جمعآوری دادهها روش مورد استفاده در این پژوهش ،میدانی
(پرسشنامهای) بوده و جامعه آماری این تحقیق خانوارهای
دهستان جارو از توابع بخش پلنگ آباد ،شهرستان اشتهارد در
استان الربز میباشد .دهستان مورد مطالعه  4روستا 1407 ،نفر
جمعیت و  445خانوار دارد (رسشامری نفوس و مسکن.)1395 ،
به منظور تعیین تعداد پرسشنامه از فرمول کوکران استفاده
شد که بر این اساس تعداد  206پرسشنامه با استفاده از روش
منونهگیری در دسرتس تکمیل شد .روش منونهگیری در دسرتس
زمانیکه هدف ،دسرتسی به اطالعات در کمرتین زمان باشد
مورد استفاده قرار میگیرد.
منونهگیری به معنای برداشنت هر نسبتی از جامعه بهصورتیکه
معرف آن جامعه یادآوری شود ،میباشد .انواع مختلفی برای
منونهگیری وجود دارد که محقق بر اساس ماهیت تحقیق و
رشایط موجود مناسبترین روش را برای خود انتخاب میکند.
همچنین ،در این مطالعه روشهای مختلف آماری بررسی
شد .باتوجهبه اطالعات پرسشنامه ،روش تحلیل عاملی نتایج
مناسبرتی در زمینه رسیدن به هدف مورد نظر داشت .ازآنجاییکه
تحلیل عاملی اکتشافی 6بهعنوان تکنیک تحلیل دادهها مورد
توجه بود ،سعی شد از قواعد منونهگیری که مربوط به این
روش است ،استفاده شود .درواقع ،در تکنیک تحلیل عاملی
اکتشافی به ازای هر متغیر (نشانگر) حداقل  5مشاهده
(منونه) نیاز است( .داداشپور و سعیدی شیروان .)1395 ،بر
این مبنا ،باتوجهبه اینکه در مطالعه حارض  38متغیر (نشانگر)
موردسنجش قرار گرفت ،به ازای هر متغیر ،بهطور میانگین 5
مشاهده در نظر گرفته شد و تعداد  206منونه برآورد شد ،این
تعداد با روش کوکران 7نیز برابر است .روش محاسبه حجم منونه
نرشیه آب و توسعه پایدار

Z 2 pq
1 Z 2 pq
+
))− 1
(
1
(
N d2
d2

=n

در معادله ( n :)1حجم منونه N ،حجم جمعیت آماری (حجم
جمعیت شهر ،استان و…) p ،نسبتی از جمعیت دارای صفت
معین q=(1-p( ،نسبتی از جمعیت فاقد صفت معینZ ،
مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در میزان اطمینان ۹۵
درصد برابر  1/96است d ،مقدار اشتباه مجاز که معموالً برابر
 0/01یا  0/05است؛ مقدار  pو  qاگر در اختیار نباشد ،میتوان
آن را  0/5در نظر گرفت و در این صورت واریانس به حداکرث
مقدار خود میرسد.
روایی 8و یا اعتبار یک مسئله کیفی است و ارزیابی آن بسیار
مشکل است (کالنرتی )1395 ،و انواع گوناگونی دارد که عبارتند
از :اعتبار محتوا ،اعتبار مالکی ،اعتبار سازهای و اعتبار عاملی.
هدف از روایی این است که آیا سنجهها یا گویههای بهکاربرده
شده میتواند موضوع و یا تحقیق موردنظر را بسنجد یا خیر؛
الزم به ذکر است این کار با کمک و راهنامیی کارشناسان در
موضوع مورد مطالعه امکانپذیر است .در این پژوهش برای
تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شد؛
برای بررسی محتوای آن ،پرسشنامه بر اساس مطالعات صورت
گرفته طراحی شد.
قابلیت اعتامد یا پایایی به این منظور است که آیا ابزار
اندازهگیری ،دقت و صحت مناسب برای اندازهگیری صفت
موردنظر را دارد .روشهای مختلفی برای محاسبه رضیب
قابلیت اعتامد ابزار اندازهگیری وجود دارد .در این پژوهش
بهمنظور اطمینان از پایایی ابزار اندازهگیری از آلفای کرونباخ
استفاده شد .بدیهی است در این روش همگنی درونی ابزار
اندازهگیری مورد سنجش قرار میگیرد و زمانی این همگنی
مورد قبول واقع میشود که میزان پایایی باالتر از  0/70باشد
(جدول  .)1برای سنجش اعتبار پرسشنامه در این تحقیق
بهوسیله یک پیشآزمون تعداد  30نسخه از پرسشنامه خارج
از منونه اصلی تکمیل شد .میزان قابلیت اعتامد یا پایایی ابزار
بهصورت جدول ( )2است.
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جدول  -1میزان پایایی و رضیب آلفا کرونباخ
رضیب آلفا کرونباخ پایایی درونی
0/9 ≥ α
عالی
0/8 ≥α>0/9
خوب
0/7≥α>0/8
قابل قبول
0/6≥α>0/7
مورد سؤال
0/5≥α>0/6
ضعیف
غیرقابل قبول
α>0/5
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در معادله ( K ،)2تعداد پرسشها و  Si2واریانس هر پرسش و S2
واریانس کل پرسشها میباشد.
جدول  -2پایایی ساختارهای مطالعه
تعداد گویه مقدار آلفای کرونباخ
0/725
38

نتایج جدول ( )2نشان میدهد میزان پایایی ابعاد در سطح قابل
قبول قرار دارد .مناسب بودن پایایی ابعاد نشان دهنده مطلوبیت
ابعاد است .روش محاسبه آلفای کرونباخ در معادله ( )2آورده
شده است (آشتیانی.)1395 ،

در جدول ( )3شاخصهای اثرگذار بر تابآوری جوامع روستایی
که از مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج استخراج شد و در
پرسشنامه مربوط به آن مطرح شده ،آورده شده است.

جدول  -3شاخصهای اثرگذار بر تابآوری جوامع روستایی
شاخصهای محیطی-کالبدی
کاشت محصوالت مقاوم
استفاده از پساب تصفیهشده
دسرتسی مناسب به تجهیزات آبیاری مدرن
کافی بودن منابع آب مناسب
میزان تنوع منابع آبی
دفع علفهای هرز و الیروبی جویهای
آب بهمنظور کاهش مرصف آب
انجام شخم عمیق در فصول بارانی
میزان استفاده از روشهای آبیاری مدرن
شاخصهای تنوع معیشتی
دارا بودن شغل دوم
یادگیری مهارتهای جدید فعالیتهای اقتصادی
توسعه کسب و کار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین
تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی
آشنایی با نیازهای جدید بازار
دارا بودن رسمایه کافی جهت تغییر شغل
مشارکت در فعالیتهای اشتغا لزایی جمعی
زمینههای فعالیت زنان و دخرتان روستایی
داشنت روحیه ریسکپذیری جهت پذیرش راهربد معیشتی جدید
رسمایهگذاری در تسطیح خاك زمینهای زیركشت آبی
بهرهوری زمین و محصوالت کشاورزی
انجام فعالیتهای اقتصادی در شهر

شاخصهای اجتامعی
خانوار متکی به خود جهت تأمین نیازهای اساسی
میزان احساس رضایت از زندگی ساکنان روستا
افزایش متایل به کسب اطالعات مرتبط با خشکسالی از
طریق تلویزیون ،رادیو و بهطورکلی نظرات کشاورزان
ایجاد تعاونی و تشکیالت محلی در برنامهریزی
برای مقابله با اثرات خشکسالی
شاخصهای اقتصادی
داشنت بودن منابع مالی برای کاسنت از اثرات تغییر خشکسالی
حذف واسطهها و عرضه مستقیم محصوالت به بازار
پیشبینی منابع درآمدی مناسب برای کاسنت از اثرات خشکسالی
بیمه محصوالت کشاورزی و دامها برای کاسنت از اثر خشکسالی
کاشت محصوالت متناسب با مزیتهای منطقه
به دست آوردن شغل جدید در صورت از دست
دادن شغل اول در کمترین زمان
دسرتسی به منابع مالی رسمی (اعتبارات بانکی و )...
شاخصهای نهادی
میزان اثربخشی حامیتهای دولتی در
رابطه با جربان اثرات خشکسالی
اطالعرسانی مناسب دستگاههای متولی در خصوص
اتخاذ رویکردهای مقابله با خشکسالی
عملکرد نهادهای دولتی مانند دهیاری و
شورا در مدیریت اثرات خشکسالی
مؤثر بودن قوانین دولتی برای جربان اثرات خشکسالی
به اشرتاکگذاری تجارب و دانش در بین افراد محلی
آگاهی روستاییان در رابطه با عوامل مؤثر در بروز خشکسالی
داشنت برنامه منطقی برای جلوگیری از اثرات خشکسالی
بررسی نقش تنوع معیشتی در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با ...

79

صالح ،ا .و همکاران

برای تجزیه تحلیل اطالعات و دستیابی به نتایج پژوهش از
نرمافزارهای  Excelو  SPSSاستفاده شده است .همچنین
آزمونهای بهکار رفته در این پژوهش در جدول ( )4آورده
شده است.

واریانس کل متغیرهاست که آن عامل تبیین می کند .به بیان
دیگر مقدار ویژه سهم نسبی هر عامل از کل واریانس متامی
متغییرهای تحقیق است.
عامل اول ،عواملی هستند که از نظر کشاورز مهمرتین عوامل
هستند و بر اساس آزمون تحلیل عاملی در گروه اول یا عامل
اول قرار میگیرند .عامل اول با مقدار ویژه  3/834به تنهایی
قادر به تبیین 10/088درصد از واریانس کل بوده است .عامل
دوم با بار عاملی (مقدار ویژه)  3/488قادر به توضیح 9/180
درصد از واریانس کل میباشد .به طور مشابه سهم نسبی سایر
عوامل از کل واریانس متامی متغیرها در جدل ( )6آورده شده
است .هامنطور که مشاهده میشود ،بر اساس درصد واریانس
تجمعی ،متام هشت عامل میتوانند  56درصد از واریانس را
توضیح دهند.
در جدول ( )7نتایج مربوط به تحلیل عاملی عوامل مهم بر
افزایش تابآوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی ارائه
شده است.

جدول  -4آزمونهای مورد استفاده در مطالعه
هدف
آزمون بهکاررفته
تعیین پایایی پرسشنامه
آلفای کرونباخ
 KMO and Bartlett testمناسبودن دادها برای تحلیل عاملی
استخراج مهمرتین عوامل
تحلیل عاملی
بر افزایش تابآوری

نتایج و بحث
در این بخش از تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی عوامل
مهم بر ایجاد تابآوری در جوامع روستایی اولویتبندی میشود.
قبل از انجام آزمون تحلیل عاملی ابتدا باید از مناسب بودن این
تحلیل برای این مطالعه اطمینان حاصل منود ،برای این منظور
از آزمون  KMO and Bartlett testاستفاده میشود .نتایج این
آزمون در جدول ( )5آورده شده است.

جدول  -6مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد
واریانس تجمعی عاملهای استخراجشده
مقدار ویژه درصد واریانس درصد واریانس
عامل
تجمعی
تبیین شده
10/088
10/088
3/834
عامل اول
19/268
9/180
3/488
عامل دوم
26/593
7/325
2/783
عامل سوم
33/512
6/919
2/629
عامل چهارم
39/648
6/136
2/332
عامل پنجم
45/663
6/014
2/285
عامل ششم
51/444
5/782
2/197
عامل هفت
55/998
4/553
1/730
عامل هشت

جدول  -5نتایج کفایت حجم منونه از طریق
آزمونهای KMO and Bartlett Test
سطح
رضیب آزمون
KMO
تحلیل عاملی
معنیداری
بارتلت
0/000
3034/33
0/677
مقادیر

همچنین آزمون کرویت بارتلت برای بررسی این فرضیه که
ماتریس همبستگی دادهها یک ماتریس هامنی است ،مورد
استفاده قرار گرفت .چنانچه ماتریس همبستگی دادهها هامنی
باشد میتوان دریافت متغیرها ناهمبستهاند و برای تحلیل
عاملی مناسب نیستند .باتوجهبه نتایج جدول ( )5و معنیدار
بودن آزمون (در سطح خطای  99درصد) نتیجه میشود دادهها
برای تحلیل عاملی مناسب میباشند .در آزمون تحلیل عاملی
ابتدا تعداد عاملها مشخص میشوند .نتایج در جدول ()6
آورده شده است .در این جدول ،ستون اول از سمت راست
عاملها ،ستون دوم مقدار ویژه ،9ستون سوم درصد واریانس
تبیین شده و ستون چهارم درصد واریانس تجمعی را نشان
میدهد .منظور از مقدار ویژه در ستون دوم ،میزان واریانس
تببین شده است که بر اساس آن درصد واریانس تبیین شده
در ستون سوم محاسبه شده است .در جدول ( )6مقدار ویژه
برای هر عامل نشان داده شده است .مقدار ویژه ،نسبتی از
نرشیه آب و توسعه پایدار

باتوجهبه نتایج تحلیل عاملی که در جدول ( )7آورده شده است
نشان میدهد مشارکت در فعالیتهای اشتغالزایی جمعی با
بار عاملی  0/717مهمرتین عامل در گروه اول میباشد پس از آن
عواملی نظیر ،آشنایی با نیازهای جدید بازار ،توسعه کسبوکار
از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین ،دسرتسی مناسب به
تجهیزات آبیاری مدرن ،تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی،
میزان استفاده از روشهای آبیاری مدرن ،یادگیری مهارتهای
جدید فعالیتهای اقتصادی ،زمینههای فعالیت زنان و دخرتان
روستایی ،دفع علفهای هرز و الیروبی جویهای آب بهمنظور
کاهش مرصف آب به ترتیب با بار عاملی ،0/686 ،0/695
 0/479 ،0/536 ،0/576 ،0/595 ،0/655و  0/466از مهمرتین
عوامل موثر بر افزایش تابآوری در گروه اول میباشند.
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عوامل
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گروه پنجم
گروه ششم

گروه هفتم
گروه هشتم

جدول  -7تحلیل عاملی عوامل مهم بر افزایش تابآوری جوامع روستایی
بار عاملی
گویهها
0/717
مشارکت در فعالیتهای اشتغا لزایی جمعی
0/695
آشنایی با نیازهای جدید بازار
0/686
توسعه کسبوکار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین
0/655
دسرتسی مناسب به تجهیزات آبیاری مدرن
0/595
تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی
0/576
میزان استفاده از روشهای آبیاری مدرن
0/536
یادگیری مهارتهای جدید فعالیتهای اقتصادی
0/479
زمینههای فعالیت زنان و دخرتان روستایی
0/466
دفع علفهای هرز و الیروبی جویهای آب بهمنظور کاهش مرصف آب
0/743
کافی بودن منابع آب مناسب
0/737
میزان تنوع منابع آبی
0/659
دارا بودن شغل دوم
0/621
رسمایه کافی جهت تغییر شغل داشنت
0/617
به دست آوردن شغل جدید در صورت از دست دادن شغل اول در کمرتین زمان
0/613
انجام فعالیتهای اقتصادی در شهر
0/599
دسرتسی به منابع مالی رسمی (اعتبارات بانکی و )...
0/582
ایجاد تعاونی و تشکالت محلی در برنامهریزی برای مقابله با اثرات خشکسالی
0/574
میزان اثربخشی حامیتهای دولتی در رابطه جربان اثرات خشکسالی
0/400
به اشرتاکگذاری تجارب و دانش در بین افراد محلی
0/361
بیمه محصوالت کشاورزی و دامها برای کاسنت از اثر خشکسالی
0/720
کاشت محصوالت متناسب با مزیتهای منطقه
0/712
حذف واسطهها و عرضه مستقیم محصوالت به بازار
0/571
منابع مالی برای کاسنت از اثرات تغییر خشکسالی داشنت
0/501
پیشبینی منابع درآمدی مناسب برای کاسنت از اثرات خشکسالی
0/818
کاشت محصوالت مقاوم
0/697
استفاده از پساب تصفیهشده
0/484
انجام شخم عمیق در فصول بارانی
0/736
عملکرد نهادهای دولتی مانند دهیاری و شورا در مدیریت اثرات خشکسالی
0/721
اطالعرسانی مناسب دستگاههای متولی در خصوص اتخاذ رویکردهای مقابله با خشکسالی
0/592
مؤثر بودن قوانین دولتی برای جربان اثرات خشکسالی
افزایش متایل به کسب اطالعات مرتبط با خشکسالی از طریق تلویزیون ،رادیو و بهطورکلی نظرات کشاورزان 0/456
0/720
رسمایهگذاری در تسطیح خاك زمینهای زیركشت آبی
0/689
بهرهوری زمین و محصوالت کشاورزی
0/637
انجام شخم عمیق در فصول بارانی
0/739
داشنت روحیه ریسکپذیری جهت پذیرش راهربد معیشتی جدید
0/536
خانوار متکیبهخود جهت تأمین نیازهای اساسی
0/436
میزان احساس رضایت از زندگی ساکنان روستا

بررسی نقش تنوع معیشتی در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با ...
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لحاظ فنی و چه از لحاظ مالی برای کشاورزان ،وجود یک فرد
آگاه به مسائل فنی (انتخاب فواصل مناسب نوارهای آبیاری و
قطره چکانهای تیپ از همدیگر ،آشنایی کامل با کیفیت لوازم
و اتصاالت نحوی نصب و تعویض قطعات) این تجهیزات الزامی
است تا در فواصل مناسب به بررسی این تجهیزات پرداخته و با
رفع ایرادات آن سبب ثبات در کارایی این تجهیزات شود.
باتوجهبه اهمیت زمینههای فعالیت زنان و دخرتان روستایی
که با بار عاملی  0/479در گروه اول قرار گرفته است پیشنهاد
میشود با شناخت پتانسیلهای منطقه در زمینه فعالیت
بانوان و نیازهای بازار ،اقدام به افزایش مشارکت بانوان در
مسائل معیشتی خانوار روستایی شود.
دفع علفهای هرز و الیروبی جویهای آب بهمنظور کاهش
مرصف آب در گروه اول قرار گرفته است و اهمیت باالیی در
افزایش تابآوری دارد بنابراین پیشنهاد میشود عالوهبر ایجاد
کانالهای سیامنی جهت افرایش راندمان و کاهش هدررفت آب
در بخش کشاورزی ،از تجربه سایر کشورها استفاده شود .برای
مثال در کشور هند بر روی کانالهای آب پنلهای خورشیدی
عالوهبر کاهش اتالف آب در فصلهای گرم ،تولید برق برای
سایر نیازهای خانوار روستایی استفاده شود.
در گروه دوم نیز عواملی چون داشنت شغل دوم ،داشنت
رسمایه کافی جهت تغییر شغل و به دست آوردن شغل جدید
در صورت از دست دادن شغل اول در کمرتین زمان به ترتیب
با بار عاملی  0/621 ،0/659و  0/617نشاندهنده اهمیت
ایجاد فعالیتهای مکمل در روستا برای افزایش تابآوری،
بیش از هر عامل دیگری مهم میباشد زیرا این عوامل در
گروه اول که مهمرتین گروه میباشد وجود دارند .بنابراین
توجه بیشرت به ایجاد زمینههای اشتغال مرتبط با کشاورزی
(که عالوهبر افزایش زمینههای شغلی ،سبب کاهش ریسک
تولید ،حذف واسطه ،و به طور کلی افزایش درآمد کشاورزان
منطقه شود (ایجاد کارخانهجات تبدیلی)) میتواند زمینه
افزایش تابآوری جامعه مورد مطالعه را در برابر تغییر اقلیم
ایجاد مناید.
در نهایت عامل میزان احساس رضایت از زندگی ساکنان روستا
در گروه هشتم که کمرتین اهمیت را دارد و نشان از اهمیت
بسیار پایین این عامل در افزایش تابآوری است .این موضوع
میتواند زنگ خطری برای مهاجرت از روستا به شهر باشد.
بنابراین پیشنهاد میشود با توسعه فعالیتهای اقتصادی
(ایجاد کارخانهجات تبدیلی ،رسدخانه محصوالت کشاورزی) در
روستا به افزایش سطح رفاه روستاییان پرداخته شود.

در این مطالعه بهمنظور اولویتبندی عوامل مهم در افزایش
تابآوری در برابر تغییر اقلیم در جوامع روستایی از تحلیل
عاملی استفاده شده است .برای دستیابی به هدف تحقیق ابتدا
با استفاده از آلفای کرونباخ به اطمینان از پایایی پرسشنامه
پرداخته شد که مقدار آلفای کرونباخ برابر  0/725میباشد
و نشاندهنده قابل قبول بودن پایایی پرسشنامه است .در
ادامه بررسیها و قبل از انجام آزمون تحلیل عاملی ابتدا باید
از مناسب بودن این تحلیل برای این مطالعه اطمینان حاصل
منود که برای این منظور از آزمون KMO and Bartlett test
استفاده میشود .معنیداری این آزمون (در سطح خطای 99
درصد) بیانگر آن است که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب
است .باتوجهبه نتایج این آزمون که در سطح  99درصد معنادار
میباشد نشاندهنده مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
است .در ادامه مشخص شد باتوجهبه نتایج تحلیل عاملی و
همچنین باتوجهبه محدود بودن ظرفیتها و امکانات موجود
منطقه ،منطقی است که مهمرتین عوامل مشخص شوند و بر
اساس اهمیت عوامل به ارائه پیشنهادت پرداخته شود.
هامنطور که نتایج مربوط به تحلیل عاملی (جدول  )7نشان
میدهد ،مشارکت در فعالیتهای اشتغالزایی جمعی با بار
عاملی  0/717مهمرتین عامل در گروه اول میباشد و گروه
اول در بین هشت گروه مهمرتین گروه میباشد .همچنین در
گروه اول بسیاری از شاخصها مانند مشارکت در فعالیتهای
اشتغالزایی جمعی ،چون آشنایی با نیازهای جدید بازار،
توسعه کسب و کار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین،
توسعه کسب و کار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین،
تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی ،یادگیری مهارتهای
جدید فعالیتهای اقتصادی نشاندهنده اهمیت شناخت
نیازهای اساسی بازار و افزایش توانایی روستاییان برای انجام
فعالیتهای جایگزین و مکمل کشاورزی در مواقع بحران
میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود با شناسایی نیازهای جدید
بازار در سطوح مختلف استانی ،ملی و بیناملللی به آموزش
ایجاد مراکز فنون و فعالیتهای مرتبط با نیاز بازار در جامعه
روستایی مورد مطالعه اقدام شود.
باتوجهبه اینکه دسرتسی مناسب به تجهیزات آبیاری مدرن با
بار عاملی  0/655در گروه اول قرار گرفته است نشان از اهمیت
این شاخص در افزایش تابآوری در جامعه مورد مطالعه دارد.
بنابراین پیشنهاد میشود عالوهبر امکان دسرتسی آسان چه از

نرشیه آب و توسعه پایدار

82

سال نهم ،شامره 1401 ،1

پینوشت

مناطق در معرض خشکسالی استان اصفهان .پژوهشهای
روستائی.662-639 :)3(5 ،
سلامنی ،م ،.بدری ،س.ع ،.مطوف ،ش .و کاظمی ثانی عطاالله،
ن .1394 .ارزیابی رویکرد تابآوری جامعه در برابر مخاطرات
طبیعی مورد مطالعه :شهرستان دماوند) .مدیریت مخاطرات
محیطی.409-393 :)4(2 ،
شکری فیروزجاه ،پ .1396 .تحلیل فضایی میزان تابآوری
مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی .فصلنامه علمی ـ
پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی.44-27 :)2(4 ،
کالنرتی ،خ .1395 .پردازش و تحلیل دادهها در تحقیقات
اجتامعی-اقتصادی .با استفاده از نرمافزار  .SPSSجلد .1
انتشارات فرهنگ صبا .چاپ  .8تهران.
مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران .1395 .رسشامری نفوس و
مسکن سال .1395
Adger W.N. 2006. Mapping Vulnerability to Climate
Change in Malawi: Spatial and Social Differentiation in the Shire River Basin. Global Environmental
Change, 4(3): 268-281.
Antwi-Agyei P., Stringer L. and Dougill A. 2014. Livelihood adaptations to climate variability: insights
from farming households in Ghana, Regional Environmental Change, 14(4): 1615–1626.
Béné C., Newsham A., Davies M., Ulrichs M. and
Godfrey-Wood R. 2014. Review article: Resilience,
poverty and development. Journal of International
Development, 26(5): 598–623.
Caldwell K. and Boyd C.P. 2009. Coping and Resilience
in Farming Families Affected by Drought. Rural and
Remote Health, 9(2): 1088-1098.
Cooper S.J and Wheeler T. 2015. Adaptive governance:
Livelihood innovation for climate resilience in
Uganda. Geoforum, 65(1): 96–107.
Cutter S. L., Barnes L., Berry M., Burton C., Evans E.,
Tate E. and Webb J. 2008. A place-based model for
understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4): 598-606.
Manyena S. B. 2006. The concept of resilience revisited.
Disasters, 30(4): 433-450.
McEntire D.A., Fuller C., Johnston C.W., and Weber
R. 2002. A Comparison of Disaster Paradigms: The
Search for a Holistic Policy Guide. Public Administration Review, 62(3): 267–281.

1-Resilience
2-Stability Contradiction
3-Compatibility Capacity
4-Vikor
5-Shannon entropy
6-Factor Analysis Exploratory
7-Cochran
8-Validity
9-Eigen Value
منابع
آشتیانی ،ع .1395 .آزمونهای روانشناختی .ارزشیابی شخصیت و
سالمت روان .جلد  .1انتشارات بعثت .چاپ  .10تهران.
پاشانژاد ،ا .1395 .ایجاد تابآوری روستایی ،رضورتی در توسعه
پایدار :نگاهی بر وضعیت نواحی روستایی استان آذربایجان
رشقی .اولین سمینار آیندهپژوهی توسعه ملی ایران در بسرت
جغرافیا .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،
تهران .ایران.
پورطاهری ،م ،.رکنالدین افتخاری ،ع .و کاظمی ،ن .1392 .نقش
رویکرد مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری
اقتصادی -اجتامعی کشاورزان روستایی (از دیدگاه مسئوالن
و کارشناسان) مطالعه موردی :دهستان سولدوز ،آذربایجان
غربی .پژوهشهای روستائی.22-1 :)1(4 ،
پیرمرادیان ،ن ،.شمسنیا ،س.ا ،.بوستانی ،ف .و شاهرخنیا ،م.ع.
 .1387ارزیابی دور ه بازگشت خشکسالی با استفاده از شاخص
استاندارد شده بارش ( )SPIدر استان فارس .بومشناسی گیاهان
زراعی.21-7 :)4(4 ،
حیدری ساربان ،و .و مجنونی توتاخانه ،ع .1395 .نقش تنوع
معیشتی در تابآوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه
ارومیه در برابر خشکسالی .تحلیل فضایی مخاطرات محیطی،
.70-49 :)۴(3
داداشپور ،ه .و سعیدی شیروان ،ص .1395 .بررسی تأثیر یادگیری
منطقهای در نوآوری بنگاههای صنعتی (مورد مطالعاتی:
بنگاههای صنایع غذایی و صنایع قطعهسازی در شهرک
صنعتی توس مشهد) .اقتصاد و توسعه منطقهای:)12(23 ،
.33-1
رکنالدین افتخاری ،ع ،.موسوی ،س.م ،.پورطاهری ،م .و فر جزاده
اصل ،م .1393 .تحلیل نقش تنوع معیشتی در تابآوری
خانوارهای روستایی در رشایط خشکسالی مطالعه موردی:
بررسی نقش تنوع معیشتی در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با ...
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چکیده

Abstract
Climate risk management (CRM) is an organized approach that combines climate events, trends, prediction,
and projection in development-related decisions to maximize benefits and minimize potential losses. Climate
change changes the characteristics of risks and, hence,
increases the uncertainty of the occurrence of risks and
thus forces to redefine traditional ways of crisis management. The historical experience of the occurrence of
climate hazards, as we see these days in Iran in the form
of devastating floods and persistent droughts, may no
longer be a good basis for crisis management. Therefore,
if we want development to be based on adaptation, we
must consider observable trends and long-term projections by climate models. The Climate Risk Index (CRI)
is one of the items examined in this paper. Iran's CRI
index score in 2019 was 27 and its global CRI ranking
was 18. The CRI is significantly increasing compared to
the 20-year average (2000-2020), which indicates Iran's
high climatic risk. Accordingly, the national adaptation
plans (NAPs), as well as the establishment of a management system compatible with climate change, drought
management plan, and improving water productivity
should be the basis of the country's macro-plans such as
national land management plans.

) رویکردی سازمان یافته ازCRM( مدیریت ریسک اقلیمی
 پیشبینیها و پیشنگریهای اقلیمی، روندها،ترکیب رخدادها
در تصمیمگیریهای مرتبط با توسعه برای به حداکرثرساندن
.منافع و به حداقل رساندن آسیبها یا زیانهای احتاملی است
تغییر اقلیم ماهیت مخاطرات را تغییر و پیرو آن عدم قطعیت
رخداد مخاطرات را افزایش داده و در نتیجه شیوههای مرسوم
 تجربه تاریخی.مدیریت بحران را وادار به بازتعریف میمناید
رخداد مخاطرات اقلیمی هامنند آنچه امروزه در ایران به شکل
سیلهای ویرانگر و خشکسالیهای مداوم شاهد آن هستیم
.ممکن است دیگر مبنای مناسبی برای مدیریت بحران نباشد
بنابراین اگر خواهان آن باشیم که توسعه بر مبنای سازگاری
 باید روندهای قابل مشاهده و پیشنگریهای بلندمدت،باشد
 شاخص جهانی.توسط مدلهای اقلیمی را در نظر گرفت
) یکی از مواردی است که در این مقالهCRI( ریسک اقلیمی
 و رتبه27 ،2019  ایران در سالCRI  منره شاخص.بررسی شد
 بوده است که در کنار افزایش قابل توجه18  آنCRI جهانی
) نشاندهنده2000-2019( نسبت به میانگین بیست ساله
 بر همین اساس برنامههای.ریسک اقلیمی زیاد ایران است
) هامنند برقراری نظام مدیریتی سازگارNAPs( سازگاری ملی
 برنامه مدیریت خشکسالی و بهبود بهرهوری،با تغییر اقلیم
آب باید اساس برنامهریزیهای کالن کشور همچون برنامههای
.ملی آمایش رسزمین باشد
 مدیریت ریسک اقلیمی، تغییر اقلیم:واژههای کلیدی
. ایران،)CRI(  شاخص ریسک اقلیمی،)CRM(

Keywords: Climate Change, Climate Risk Management
(CRM), Climate Risk Index (CRI), Iran.
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مقدمه

سامانه پیچیده است ،اهمیت دو چندانی دارد .عالوهبر این،
تعریف رابطه بین ریسک و عدم قطعیت مهم است .به گفته
 ،)2004( Hillsonریسک یک امر ناشناخته است ،درحالیکه
عدم قطعیت بهعنوان یک امر شناختی توصیف میشود .بر این
اساس مراحل اصلی برای هر برنامه مدیریت ریسک عبارتند از:
 -1برنامهریزی ارزیابی ریسک -2 ،شناسایی متامی ریسکها،
 -3ارزیابی ریسکها -4 ،نوشنت طرح پاسخ و برنامه کنرتل در
طول مدت پروژه -5 ،ارزیابی مداوم ریسک برنامه تدوین شده.
تحقیقات و مشاهدات به همراه ارزیابیهای علمی و توسعه
فناوری میتواند به آشکارسازی ریسکهای مرتبط با سامانه
اقلیم کمک کند و سبب تصمیمگیری صحیح در رابطه با
مدیریت ریسک تغییر اقلیم شوند .گسرتش دانش مرتبط با
مدیریت ریسک اقلیمی ( 3)CRMبه سیاست گذاران اجازه
میدهد تا راهربدهای مدیریت ریسک را درک و پس از آن
بسته به سیاستهای کلی جامعه نسبت به گزینش و اصالح
آن اقدام کنند و در نتیجه اثربخشی مدیریت ریسک اقلیمی را
افزایش دهند .در برخی موارد ،گسرتش دانش مرتبط با مدیریت
ریسک اقلیمی میتواند فرصتهای جدیدی را برای حفاظت
از سامانه اقلیم یا کاهش خطرات پیامدهای تغییر اقلیم ایجاد
کند .در نتیجه ،اعامل سیاستهایی برای گسرتش دانش CRM
میتواند راهربدهای مدیریت ریسک پیشگیرانه مورد بحث
(تعدیل ،سازگاری و مهندسی اقلیم) را پشتیبانی کند.
درک پیامدهای نهفته تغییر اقلیم برای جامعه بسیار چالش
برانگیز است زیرا اقلیم بر بسیاری از عوامل تأثیر دارد که به
روشهای پیچیدهای با هم تعامل دارند و با درجات مختلفی از
عدم قطعیت مشخص میشوند ( .)2011 ،Mossبهعنوانمثال،
فرآیند ارزیابی ریسک باید اطالعاتی را از رشتههای متعدد
ترکیب کند که شامل علوم فیزیکی (هامنند اینکه تغییر اقلیم
با چه روندی در حال رخ دادن است) ،علوم طبیعی (هامنند
اینکه پاسخ بیولوژیکی تغییر اقلیم چگونه است) و علوم
اجتامعی (این تغییرات چقدر در زندگی انسان مؤثر است)
میشود .عالوهبراین ،دیدگاههای مدیریتی و سیاستهای کالن
کشورها نسبت به مسئله تغییر اقلیم به شدت بر نحوه درک
افراد از خطرات تغییر اقلیم و هزینههای نهفته گزینههای
مدیریت ریسک تأثیر میگذارد ( Leiserowitzو همکاران،
 .)2011در این مقاله به بررسی مفاهیم ،بنیادها و راهکارهای
مدیریت ریسک اقلیمی ،اهرمهای مدیریت ریسک و سپس
شاخص ریسک اقلیمی ( )CRIپرداخته میشود .مفاهیم ارائه
شده در این مقاله بهعنوان راهکاری قابل اتکا میتواند در
عرصههای کالن مدیریتی استفاده شود.

انسان در رسارس جهان با واقعیت تغییر اقلیم روبهرو است،
بهطوریکه در بسیاری از نقاط جهان ،از جمله کشورمان ایران
این امر با افزایش رخدادهای فرین (هامنند بارشهای سیل
آسا ،خشکسالیهای فراگیر ،اموج گرمایی و )...آشکار شده
است .بهطور مشخص بیش از  11000رخداد فرین اقلیمی بین
سالهای  2000تا  ،2019مسئول مرگ حدود  475000نفر در
رسارس جهان و خسارتی بالغ بر  2/56تریلیون دالر آمریکا بوده
است ( Ecksteinو همکاران.)2021 ،
براساس گزارش برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد
( 1)UNEPدر سال  ،2016تأثیرات فزاینده تغییر اقلیم منجر به
افزایش هزینههای سازگاری جهانی خواهد شد .این هزینهها
تا سال  2030برآورد میشود که ساالنه بین  140تا  300میلیارد
دالر آمریکا و تا سال  2050بین  280تا  500میلیارد دالر آمریکا
باشد .شایان ذکر است هزینههای ناشی از خطرات پیشبینی
نشده یا رضر و زیانهای اجتناب ناپذیر در این اعداد پوشش
داده نشده است ( )2021( Eckstein .)2016 ،UNEPنیازهای
مالی ناشی از مخاطرات اقلیمی را برای تلفات و خسارتهای
موجود در کشورهای در حال توسعه بین  290تا  580میلیارد
دالر تا سال  2030پیشبینی کرده است ) .به طور مشابه ،هیات
بین دولتی تغییر اقلیم ( 2)IPCCدر گزارش ویژه خود تحت
عنوان «گرمایش جهانی 1/5درجه سلسیوس (گزارش »)SR1.5
برآورد کرده است ،میانگین ارزش خالص فعلی هزینههای
ناشی از گرمایش جهانی در سال  2100برای افزایش  1/5و
 2درجه سلسیوس به ترتیب  54تریلیون و  69تریلیون دالر
آمریکا خواهد بود ( .)2018 ،IPCCاین گزارش بر اهمیت
اقدامات الزم برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به زیر 2
درجه سلسیوس یا حتی تا  1/5درجه سلسیوس تأکید میکند و
میتواند از هزینهها و خسارات اساسی جلوگیری کند.
 )1992( Widemanمدیریت ریسک بهمنظور بررسی خطرات
احتاملی مرتبط با یک پروژه معین بهشکل آکادمیک را به
تفصیل رشح داده شده است .مدیریت ریسک پروژه ،فرآیند
سازمان یافته شناسایی ،تحلیل و پاسخ به ریسکهای مرتبط با
پروژه است و هدف اصلی مدیریت ریسک ،شناسایی و مدیریت
ریسکهای مهم است .در نگاهی گسرتدهتر ،مدیریت ریسک
پروژه جز مهم و ارزشمند مدیریت پروژه است و میتواند ارزش
سایر فرآیندهای مدیریت پروژه را بهبود بخشد .روشن است هر
سامانهای به دلیل منحرص به فرد بودن و پیچیدگی خود دارای
ریسک و عدم قطعیت است که این دو امر برای اقلیم که یک
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ریسک و اهمیت آن در مطالعات تغییر اقلیم

اقدامات فردی و مستقل ،ترکیبی از روشهای نوآورانه که درک
برش را از سازگاری بهعنوان یک رویکرد یکپارچه و مشارکتی برای
مدیریت مخاطرت مرتبط با اقلیم افزایش میدهد ،در نظر گرفته
میشود ( Jamesو همکاران.)2014 ،
بهطور خالصه  CRMبه معنی در نظر گرفنت تأثیر ریسک در
عملکرد سامانه اقلیم است و از این جهت همه بخشهای یک
جامعه باید ریسکها را در برنامههای خود لحاظکنند .در حال
حارض ،رویکردهای موجود برای گنجاندن  CRMدر سیاستهای
ملی در سطح جهانی بر پیوند قوی و یکپارچه کردن احتاملی
8
با فرآیندهایی هامنند برنامههای ملی سازگاری ()NAP
( Woodruffو  ،)2019 ،Reganبرنامهریزی توسعه ،سیاست
10
کاهش خطر بالیا ( 9)DRRو مدیریت خطر بالیا ()DRM
تکیه دارد ( Rajabiو همکاران .)2021 ،بنابراین روشن است
یکپارچه کردن ساختاری دو رویکرد  DRRو  DRMبرای تطبیق
مالحظات  CRMدر فرآیندهای برنامهریزی و تخصیص بودجه
برای برنامههای توسعه ،در همه موسسات ،بخشها و سطوح
مرتبط بسیار مهم است.
مدل مفهومی مدیریت ریسک اقلیمی که در شکل ( )1آمده
است ترکیبی از الف) سازگاری با اقلیم ،ب) مدیریت ریسک بالیا
و روشهای حفاظت اجتامعی و ج) ابزارهای مالی بازارمحور و
نوآورانه مانند تأمین مالی ریسک و بیمه ریسک اقلیمی است.
بنابراین این سه محور کلی که اشاره شد ،رهیافتهای بنیادی
 CRMرا تشکیل میدهند و مبنایی برای مدل مفهومی یاد شده
هستند .برای این منظور ،مدل مفهومی مدیریت ریسک اقلیمی
(شکل  )1در برگیرنده هر دو جنبه از رخدادهای فرین اقلیمی
کوتاه مدت و تدریجی است .این رویکرد شامل سه مرحله است:
 -1تحلیل و ارزیابی مخاطرات اقلیمی؛  -2شناسایی اقدامات و
ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک اقلیمی و  -3تصمیم گیری
و اجرای آن.
هامنطور که مشخص است  CRMاز دو بخش اصلی تصمیمگیری
و اجرا و ارزیابی ریسک اقلیمی تشکیل شده است .ارزیابی
ریسک اقلیمی پایه و اساس  CRMرا تشکیل میدهد .در واقع
مدیریت ریسک اقلیمی با شناسایی ریسک و ارزیابی پیامدهای
آن بر افراد ،داراییها و اکوسیستمها ،گزینههای احتاملی برای
اقدام و پاسخ مناسب را نشان میدهد .ارزیابی ریسک نشان
میدهد چگونه تغییر اقلیم و رخدادهای فرین اقلیمی با عوامل
اجتامعی-اقتصادی تعامل دارند .اثر متقابل این عوامل ریسک
کلی را برای جمعیت آسیب دیده تعیین میکند .این ارزیابی
شامل پیامدهای مورد انتظار و شناسایی هزینهها و منافع
مدیریت ریسک است .ارزیابی یکپارچه ریسک ،اقدامات مؤثری
را برای مقابله با مخاطرات نشان میدهد و مبنایی برای یکپارچه
کردن برنامههای ملی سازگاری است.

ریسک از برهمکنش مخاطرات ،4مواجههها 5و آسیبپذیریها
ایجاد میشود ( Fieldو همکاران .)2014 ،تعریف متداول از
ریسک در تغییر اقلیم به رشح ذیل میباشد :احتامل رخدادی
مخاطره آمیز که در آن امری با ارزش (میتواند جان انسان یا
زیرساختهای شهری و  ...باشد) در جاییکه پیامد آن نامشخص
است ،اتفاق بیافتد ( Kellerو همکارن .)2021 ،ریسک اغلب
بهصورت «احتامل وقوع رخدادهای مخاطرهآمیز نشان داده
میشود» ( Oppenheimerو همکاران .)2015 ،این تعریف
با مولفههای اساسی اقلیم هامنند «عدم قطعیت» یا «ترکیبی
از احتامل و بزرگی/شدت پیامدها» مرتبط است .مدیریت
ریسک اقلیمی راهربدهایی را برای مدیریت ریسکها طراحی
و تحلیل میکند که در این نوشتار برخی از مهمرتین آنها
بررسی میشوند.

6

مدیریت جامع ریسک اقلیمی ()CRM
پیامدهای تغییر اقلیم بهعنوان چالشی برای توسعه پایدار قلمداد
میشوند و میتوان آنها را به شکل آشکار در دنیای امروز
احساس کرد .پیشنگریهای اقلیمی اخیر ،افزایش قابل توجهی
در فراوانی و/یا بزرگی رخدادهای فرین اقلیمی هامنند طوفان و
سیل و همچنین تغییرات آهسته ،بهعنوان مثال ،باال آمدن سطح
دریا و بیابا نزایی را نشان میدهند .این روندها برای دستیابی
به اهداف توسعه پایدار به ویژه برای افراد فقیر و آسیبپذیر
در کشورهای در حال توسعه ،خطر فزایندهای را ایجاد میکنند.
ریسکهای اقلیمی ناشی از فرینهای اقلیمی در یک نگاه کلی؛
معیشت ،اکوسیستم ،عملکرد اقتصادی و داراییهای کلیدی
هامنند زیر ساختهای شهری را تحت تأثیر قرار میدهند.
رصف نظر از اقدامات انجام شده ،درجاتی از ریسک ناشی از
تغییر اقلیم در همه کشورها برای همه سناریوها وجود دارد.
ریسکهای اقلیمی بر جنبههای مختلف انسانی و طبیعی
تأثیر میگذارند و ممکن است منجر به خسارات اقتصادی و
غیراقتصادی شوند .بنابراین برای پاسخگویی مؤثر به طیف
وسیعی از ریسکها ،مجموعه متنوعی از رویکردهای سازگاری
باید بهعنوان تکههای مکمل یک پازل در کنار یکدیگر قرار گیرند
تا بتوانند الگوی صحیحی از مدیریت ارائه دهند.
مدیریت جامع ریسک اقلیمی ( 7)CCRMرویکردی است که
هدف اصلی آن مدیریت ریسک در کل زنجیره مخاطرات است.
این رویکرد از رخدادهای فرین کوتاه مدت مانند طوفان و
سیل تا تغییرات تدریجی بلندمدت مانند باال آمدن سطح دریا
و بیابا نزایی را در بر میگیرد .در رویکرد  CRMبه جای اعامل
مدیریت ریسک اقلیمی ( )CRMو رضورت تدوین و اجرای برنامههای سازگاری ملی ()NAPs
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تابش خورشیدی که در داخل لوزی آبی چیده شدهاند قرار
میگیرند .هر یک از این دستهها در نقطهای متفاوت در سامان ه
اجتامعی-محیطی مداخله میکنند (به دایرههای نشاندهنده
اجزای سامانه و فلشهای سیاه با عالمتهای مثبت و منفی توجه
شود) .راهربدهای مدیریت ریسک اقلیمی با عدم قطعیتهایی
همراه است (دایره داخلی در پشت منودار) .عالمتهای منفی،
اهرمهای مدیریت ریسک را به بازدهی اقتصادی هزینههای
مستقیم مورد نیاز برای اجرای راهربدها نشان میدهد .به
عبارت سادهتر عالمتهای منفی نشان دهنده از بین بردن یا
کاهش میباشد؛ برای مثال در راهربد تعدیل عالمت منفی به
سمت انتشار گازهای گلخانهای است که نشان میدهد گازهای
گلخانهای باید حذف یا بهطور جدی کاهش یابند و عالمتهای
مثبت در جهت عقربههای ساعت نشان دهنده تشدید وضعیت
منجر به پیامدهای تغییر اقلیم است Caldeira( .و همکاران،
2013؛  Kellerو همکاران)2021 ،
شکل  -1طرحواره مفهومی مدیریت ریسک اقلیمی

اهرمهای مدیریت ریسک اقلیمی
اقدامات مجزایی که برای راهربدهای نهفته ترکیب میشوند ،اغلب
بهعنوان اهرمهای تصمیمگیری نامیده میشوند (،Lempert
 Keller .)2003و همکارن ( )2021اهرمهای مدیریت ریسک
اقلیمی را به طور کلی در چهار دسته تقسیم کردهاند که در
ادامه با اقتباس از  Kellerو همکارن ( )2021به تعریف هر یک
پرداخته میشود .چهار اهرم مدیریت ریسک اقلیمی عبارتند از:
14
تعدیل ،11سازگاری ،12ترسیب کربن 13و مدیریت تابش خورشیدی
(شکل .)2
شناسایی و اجرای راهربدهای مدیریت ریسک اقلیمی ،بهطور
کلی بر اساس هفت رهیافت کلی بررسی میشود که از آنها
بهعنوان چالش یاد میشود و مدل مفهومی راهربدهای مدیریت
ریسک اقلیمی (شکل  )2بر اساس این اصول کلی تولید شده
است .این اصول به رشح ذیل است:
 )1پیوند رشتههای مورد نیاز )2 ،شناسایی ارزشها و اهداف
مرتبط )3 ،شناسایی و تعیین عدم قطعیتهای مهم در سامانه،
 )4تعامالت بین اهرمهای تصمیمگیری )5 ،کمی کردن مبادالت
بین ارزشهای متنوع تحت عدم قطعیتهای سامانه )6 ،برقراری
ارتباط برای اطالعرسانی تصمیمها ،و  )7یادگیری از نیازهای
تصمیمگیری برای اطالعرسانی به طراحی تحقیق ( Kellerو
همکارن .)2021 ،در شکل ( )2راهربدها میتوانند تعداد زیادی
اهرم تصمیمگیری را به کار گیرند که هامنطور که گفته شد عموماً
در چهار دسته کلی سازگاری ،تعدیل ،ترسیب کربن و مدیریت
نرشیه آب و توسعه پایدار

شکل  -2راهربدهای مدیریت ریسک اقلیمی

در ادامه به معرفی اهرمهای مدیریت ریسک اقلیمی پرداخته
میشود .تعدیل ،بیشرت شامل کاهش انتشار گازهای گلخانهای
به جو برای کاهش شدت تغییر اقلیم در آینده است .بهکارگیری
سیاست تعدیل در تغییر اقلیم رخداد مخاطرات اقلیمی را در
آینده کاهش میدهد .با این حال ،تعدیل اقلیمی در مواجهه
با عدم قطعیتهای بزرگ سامانه اقلیم و بیوژئوشیمیایی قرار
میگیرد ( Bodmanو همکاران.)2013 ،
سازگاری شامل راهربدهایی برای کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم
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یا کاهش خطرات پیشبینی شده و یا مواجهه با آسیب پذیریهای
مرتبط با اقلیم است ( Fieldو همکاران .)2014 ،سازگاری میتواند
در پاسخ به رشایط محلی و نیازهای ذینفعان ،انعطافپذیر
باشد .باتوجهبه عدم قطعیتهای اقلیمی و اجتامعی-اقتصادی
این اقدامات میتواند به تعهد بلندمدت راهربدهای انطباقی نیاز
داشته باشد ( Walkerو همکاران.)2013 ،
ترسیب کربن (یا حذف دی اکسید کربن) با هدف جذب و
تخلیه  CO2از جو انجام میشود .این فرآیند ممکن است به طور
فعال ،از طریق استفاده از فناوریهای انتشار منفی (،15)NETs
یا بهصورت غیر فعال ،از طریق فعالیتهایی مانند جنگلکاری
انجام شود ( .)2008 ،Lalترسیب کربن بهعنوان «تغییر عمدی
فرآیندهای مقیاس سیارهای» در زمره علوم مهندسی زمین یا
مهندسی سامانه اقلیم قرار میگیرد ( Caldeiraو همکاران،
 .)2013مهندسی زمین شامل مدیریت تابش خورشیدی نیز
میشود که در ادامه بحث میشود.
اهرمهای مدیریت تابش خورشیدی شامل بارورسازی ابرها یا
تزریق هواویزهای آب دوست است ( Caldeiraو همکاران،
 .)2013راهربدهای مدیریت تابش خورشیدی ممکن است
در کوتاه مدت برخی از خطرات را به رسعت کاهش دهد اما
میتواند خطرات بیشرتی را به دلیل بازخوردهای پیچیده سامانه
اقلیم ایجاد کند ( Trisosو همکاران .)2018 ،راهربدهای مدیریت
تابش خورشیدی هنوز در سطح کالن مورد آزمایش قرار نگرفتهاند.
مدیریت ریسک اقلیمی شامل چالشهای زیادی از جمله عدم
قطعیت ،اهداف مختلف و شاید متناقض ذینفعان و پیچیدگی
سامانههای محیطی است .اتخاذ رویکردی یکپارچه برای مدیریت
ریسک اقلیمی میتواند به رویکردهای جدید مهمی منجر شود،
تحلیلهای تصمیمگیری مرتبطتری ارائه دهد و راههایی را برای
بهبود راهربدهای مدیریت ریسک شناسایی کند .چنین رویکردی
میتواند به پیوند بین رشتههای مورد نیاز ،شناسایی ارزشها و
عدم قطعیتهای مرتبط ،مشخص کردن مبادالت و همافزایی در
سامانههای تحت تأثیر ،ارتباط مؤثر و اطالعرسانی کمک کند.
بهطور خالصه ،برای به رس انجام رساندن  ،CRMیک رویکرد
درست علمی در کشور مورد نیاز است.
 Kellerو همکاران ( )2021چهار محور اصلی در خصوص نقش
تغییر اقلیم در مدیریت ریسک اقلیمی را عنوان کردهاند که در
ادامه به ارائه این چهار بخش پرداخته میشود.
 .1تغییر اقلیم باعث ایجاد تغییر در مخاطرات میشود.
 .2مخاطرات اقلیمی عدم قطعیتهای زیادی دارند.
 .3طراحی راهربد مدیریت ریسک اقلیمی مستلزم همافزایی بین
ارزشها و اهداف متنوع و اغلب متضاد است.
 .4تحلیل تصمیامت مدیریت ریسک اقلیمی میتواند سؤاالت
اساسی پیشروی جامعه هدف را شناسایی کند.
مدیریت ریسک اقلیمی ( )CRMو رضورت تدوین و اجرای برنامههای سازگاری ملی ()NAPs
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هامنند آنچه که برای مدیریت ریسک اقلیمی گفته شد مدیریت
ریسک تغییر اقلیم نیز یکی از عرصههای تحقیقاتی مهم است
که در سالهای اخیر توجه ویژهای را به خود جلب کرده است.
رویکردهای مدیریت ریسک تغییر اقلیم را میتوان بهطورکلی در
چهار دسته تقسیم کرد (:)2014 ،Higgins
 )1تعدیل :تالش برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای.
 )2سازگاری :افزایش ظرفیت جامعه برای مقابله با تغییر اقلیم.
 )3مهندسی زمین یا مهندسی اقلیم :17دستکاری عمدی سامانه
زمین که برای مقابله یا حداقل کاهش برخی از اثرات انتشار گازهای
گلخانهای در نظر گرفته شده است؛
 )4گسرتش دانش بنیادی :18تالش برای یادگیری و درک بهرت سامانه
اقلیم ،که میتواند به مدیریت ریسک منجر شود.
کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،میتواند از شتاب تغییر اقلیم
کاسته و یا روند آن را متوقف کند و در نتیجه پتانسیل قابل
مدیریت بودن جوامع انسانی در کنرتل سامانههای پیچیده را
افزایش دهد .رویکردهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای به چند
دسته تقسیم میشوند ( Caldeiraو همکاران )1 .)2013 ،مقررات
(در ارتباط با قوانین باز دارنده کشورها)  )2تحقیق ،توسعه و
بهکارگیری فنآوریهای جدید  )3حفاظت؛  )4تالش برای افزایش
آگاهی عمومی  )5مشوق برای انتخابهایی که انتشار گازهای
گلخانهای را کاهش میدهند و  )6اعامل سیاستهای تنبیهی
مالی برای انتشار گازهای گلخانهای.
مهندسی زمین یا مهندسی سامانه اقلیم به مداخالت عمدی
در سامانه اقلیم زمین در مقیاس بزرگ بهمنظور تعدیل
گرمایش جهانی اشاره دارد .این رویکرد بهطور نهفته میتواند
به کاهش غلظت گازهای گلخانهای در جو کمک کرده و از
این رو پیامدهای تغییر اقلیم در مواردی خاص را برطرف کند.
راهکارهای عملیاتی مهندسی زمین یا مهندسی سامانه اقلیم
حداقل به سه دسته کلی تقسیم میشوند )1 :کاهش غلظت
گازهای گلخانهای جو از طریق دستکاری در مقیاس بزرگ
(بهعنوان مثال ،جنگلکاری با استفاده از گونههای غیر بومی).
 )2اعامل روشهایی برای خنک کنندگی زمین از طریق انعکاس
نور خورشید (بهعنوانمثال ،قرار دادن ذرات بازتابنده در جو،
قرار دادن آینه در فضا ،افزایش بازتاب سطح ،یا تغییر مقدار
یا مشخصههای خرد فیزیک ابرها)؛ و  )3سایر دستکاریها در
مقیاس بزرگ که برای کاهش اثرات تغییر اقلیم طراحی شدهاند
(بهعنوانمثال ،ساخت لولههای عمودی در اقیانوس که باعث
افزایش انتقال گرما به سمت پایین میشود) ( Vaughanو
 .)2011 ،Lentonباتوجهبه پیشنهادات مطرح شده مهندسی
زمین یا مهندسی سامانه اقلیم بر اساس آنچه گفته شد در ایران
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شاید منود عینی چندانی نداشته باشد اما جنگلکاری با استفاده
از گونههای غیر بومی میتواند یک منونه آشکار بر اساس موارد
ذکر شده در ایران باشد.
بررسی سهم هر کشور از انتشار  CO2در سال  2021بر اساس
آمارهای جهانی از دادههای علم سامانه زمین ( ،19)ESSDنشان
میدهد ایران با انتشار  0/6گیگاتون ( )GTدر سال در جایگاه
هشتم قرار دارد .این مقدار حدود  2درصد از سهم جهانی
انتشار را در بر میگیرد .درحالیکه چین  28درصد ،آمریکا 15
درصد ،هند  7و روسیه  5درصد از سهم کل دیاکسید کربن
جهان را به خود اختصاص میدهند .بنابراین اگر ایران حتی
انتشار این گاز مهم گلخانهای را به نصف کاهش دهد ،سهمی
کمرت از یک درصد را در سطح جهانی خواهد داشت .این مقدار
برای کاهش اثرات تغییر اقلیم در مقایسه با کشورهایی هامنند
چین ،ایاالت متحده آمریکا و هند تأثیرگذار نیست .بنابراین
اقدامات کالن از سوی کشورهای اصلی مسئول تولید گازهای
گلخانهای هامنند توافق دوجانبه ایاالت متحده آمریکا و چین (
منت توافق ... :چین و ایاالت متحده آمریکا اقدامات متعادل و
فراگیری را در کاهش (انتشار گازهای گلخانهای) و همیاری و
حامیت مالی از کشورهای فقیر با یکدیگر انجام دهند ) ...که
در بیست و ششمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد
( )COP26مطرح شده است باید جنبه عملی پیدا کند.

جهانی اهمیت باالیی دارد .برای به حداقل رساندن رضر و زیان،
ترکیبی هوشمند از ابزارهایی که در سازگاری با تغییر اقلیم و
کاهش خطر بالیا بهکار گرفته شدهاند ،مورد نیاز است .این
ابزارها با ابزارهای انطباقی نوآورانه ،هامنند تأمین مالی ریسک
و رویکردهای تحول آفرین برای پرداخنت به مبحث رضر و زیان
تکمیل میشوند و عبارتند از :بیمه ریسک ،حامیت اجتامعی،
انعطاف پذیری در تصمیمگیری و مدیریت تطبیقی.
شاخص جهانی ریسک اقلیمی ()CRI
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شاخص جهانی ریسک اقلیمی که توسط موسسه Germanwatch
ایجاد شده است ،پیامدهای کمیسازی شده رخدادهای فرین
اقلیمی را تحلیل میکند .این شاخص بر اساس دادههای
 Munich Re NatCatSERVICE11ایجاد شده است که در
رسارس جهان بهعنوان یکی از معتربترین و کام ل ترین پایگاههای
داده در این زمینه در نظر گرفته میشود.
شاخص ریسک اقلیمی ،سطحی از مواجهه و آسیبپذیری در برابر
رخدادهای فرین را نشان میدهد ،که کشورها باید آن را بهعنوان
هشدار درک کنند تا برای رخدادهای مکرر و/یا شدیدتر در آینده
آماده شوند .در شاخص ریسک اقلیمی سال  ،2021دادههای 180
کشور مورد تحلیل قرار گرفته است .باتوجهبه محدودیتهای
دادههای موجود ،بهویژه دادههای مقایسهای بلندمدت ،هامنند
دادههای اجتامعی-اقتصادی ،برخی از کشورهای بسیار کوچک
هامنند کشورهای جزیرهای کوچک در این شاخص گنجانده
نشدهاند .دادههای این شاخص اثرات مستقیم (هامنند تلفات
مستقیم ناشی از حوادث غیر مرتقبه طبیعی) رخدادهای فرین
اقلیمی را منعکس میکند .شاخصهای انسانی و اقتصادی موجود
در این شاخص عبارتند از :تلفات ناشی از رخدادهای گزارش
شده ،تلفات به ازای هر  100000نفر جمعیت ،زیان مطلق (به
میلیون دالر) ،زیان در واحد تولید ناخالص داخلی بر حسب
درصد و توسعه انسانی ( Ecksteinو همکاران .)2021 ،شاخص
ریسک اقلیمی تأثیر آستانههای مطلق و نسبی رخدادهایهای
فرین اقلیمی در رتبهبندی متوسط کشورها را با تأکید بیشرت بر
شاخصهای نسبی بررسی میکند .کشورهایی که باالترین رتبه را
دارند ،کشورهایی هستند که بیشرت تحت تأثیر رخدادهای فرین
اقلیمی قرار میگیرند و باید شاخص ریسک اقلیمی را بهعنوان
یک عالمت هشدار دهنده در نظر بگیرند.
شاخص جهانی ریسک اقلیمی بر اساس مقادیر متوسط دوره
بیست ساله ( )2000-2019در شکل ( )3ارائه شده است .شایان
ذکر است که ایاالت متحده آمریکا به دلیل سیاستهای دولت
وقت که در سال  2020از توافق اقلیمی پاریس خارج شد دادهای
برای این پایگاه ارائه نداده است .بر اساس دادههای پایگاه

رضر و زیان ناشی از تغییر اقلیم
یکی دیگر از جنبههای مورد بررسی در مدیریت ریسک
اقلیمی ،جلوگیری ،به حداقل رساندن و پرداخنت به رضر و
زیان ( 20)L&Dناشی از آن است که امروزه به یک گفتامن در
سیاست بیناملللی تبدیل شده است .بررسی مبحث رضر و زیان
در تغییر اقلیم هامنطور که گفته شد توجه ویژهای را به خود
جلب کرده است ( Mechlerو همکاران .)2019 ،در همین راستا
موضوع مخاطرات فزاینده ناشی از تغییر اقلیم در برنامههای
سیاست بیناملللی ،چارچوب مهمی را به خود اختصاص داده
است .برای منونه  L&Dدر دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻤﻟﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻼﯾﺎ ( 21)UNISDRو چارچوب
پیامننامه سازمان ملل در تغییر اقلیم ( 22)UNFCCCمنعکس
شده است ( Hickmannو همکاران .)2021 ،موضوع L&D
تحت کنوانسیون  ،UNFCCCتوجه فزایندهای به خود جلب
کرده است ،که منجر به ایجاد سازوکار بیناملللی ورشو برای
رضر و زیان ( )WIMدر سال  2013شد (.)2019 ،Serdeczny
در سال  ،2015توافقنامه پاریس با معرفی  L&Dبهعنوان یک
مبحث مستقل بر اهمیت آن تاکید منود.
جلوگیری از رضر و زیان و کاهش گازهای گلخانهای در سطح
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 Munich Re NatCatSERVICE11منره شاخص  CRIایران در
سال  27 ،2019و رتبه  CRIجهانی آن  18بوده است .رتبه تلفات
ایران ،بر اساس شاخص جهانی ریسک اقلیمی  22و و نسبت
آن  45نفر در هر  100000نفر است .رتبه ایران برای شاخص
زیان ناشی از تغییر اقلیم و زیان در واحد تولید ناخالص داخلی
( )GDPبر حسب درصد بهترتیب رتبههای  8و  21جهانی است.
درحالیکه بررسی میانگین بیست ساله ( )2019-2000شاخص
ریسک اقلیمی نشان میدهد میانگین منره  CRIو رتبه متوسط

بیست ساله ایران بهترتیب  90و  97بوده است .تلفات به ازای
هر  100000نفر ،زیان ناشی از تغییر اقلیم و تلفات به ازای
واحد تولید ناخالص داخلی ( )GDPبر حسب درصد بر اساس
میانگین بیست ساله ( )2000-2019بهترتیب رتبههای ،110 ،41
 29و  125جهانی بوده است .بررسی دو رسی از دادههای در
دسرتس نشان میدهد که ریسکهای اقلیمی در ایران نسبت به
متوسط بلند مدت رشد قابل توجهی داشته و نیازمند توجه ویژه
در کشور است.

شکل  -3میانگین بیست ساله ( )2000-2019شاخص جهانی ریسک اقلیمی ( CRI) (Ecksteinو همکاران)2021 ،

نتیجهگیری

از رخداد مخاطره آمیز)؛ -3حامیت از رویکرد جامع و انطباقی
که جوامع ،مقامات محلی و اقدامات ملی را به هم پیوند بزند؛
 -4شناسایی شکافها و بسط مجموعه اقدامات موثر مدیریت
ریسک اقلیمی برای مقابله با خطرات و  -5ارائه شیوههای
مناسب برای فعالیتها و پروژهها.
نتایج بررسی شاخص ریسک اقلیمی در سال  2021به روشنی
نشان میدهد اثرات تغییر اقلیم در حال حارض در رسارس
جهان دیده میشود و رخدادهای فرین اقلیمی بهعنوان یکی
از مهمرتین عوامل خسارتبار جانی و مالی هستند .رخدادهای
فرین اقلیمی همچون سیل ،بارشهای سنگین ،خشکسالی،
امواج گرمایی و ....به طور نامتناسبی بر کشورهای در حال
توسعه همچون ایران تأثیر میگذارند و زندگی و معیشت،
امنیت انسانی و توسعه پایدار را تهدید میکنند .بررسی شاخص
جهانی ریسک اقلیمی در ایران در سال  2021و مقایسه آن با
میانگین بیست ساله ( )2000-2019این شاخص ،سبب ایجاد
نگرانیهای جدی از افزایش قابل توجه این شاخص در سالهای
اخیر شده است .بنابراین روشن است کشورهایی همچون ایران

پژوهش حارض مدیریت ریسک اقلیمی و توجه به برنامههای
سازگاری ملی ( )NAPsرا مورد توجه قرار داده است .هامنطور
که گفته شد هدف اصلی مدیریت ریسک اقلیمی ،مدیریت
ریسک در کل زنجیره خطر است .بررسیها از مدیریت ریسک
اقلیمی نشان داد محورهای اصلی که در مدیریت ریسک اقلیمی
باید مورد توجه قرار گیرند در پنج دسته قابل بررسی هستند
و الزم است در ایران نیز این محورها مورد توجه قرار گیرند.
این پنج دسته عبارتند از -1 :تقویت گفتگو و افزایش آگاهی
در مورد رویکردهای جامع مدیریت ریسک اقلیمی و رضر و
زیان .بهعنوانمثال :از طریق برنامههایی که به توسعه ظرفیت
و تسهیل گفتوگو منجر میشود .این برنامهها با مشارکت
نهادهای مربوطه در سطوح ملی و پایینرت ارائه میشوند؛  -2بهبود
رویکردها و روشهای موجود برای ارزیابی ریسک مرتبط با اقلیم
بر اساس روشهای موجود در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم و
مدیریت ریسک بالیا (هامنند ارزیابی ریسک و نیازسنجی پس
مدیریت ریسک اقلیمی ( )CRMو رضورت تدوین و اجرای برنامههای سازگاری ملی ()NAPs
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و به ویژه بخشهای جمعیتی آسیبپذیرتر آن ،تحت تأثیر
مخرب ریسکهای جدی اقلیمی قرار دارند .که نیازمند توجه
ویژه به تهیه و اجرای برنامههای سازگاری در این زمینه است.
سازگاری به کاهش پیامدهای مخرب تغییر اقلیم کمک میکند.
تا  14اکترب  2021در مجموع  26کشور برنامههای سازگاری
ملی خود را تکمیل و به دبیرخانه چارچوب پیامننامه سازمان
ملل در تغییر اقلیم ( )UNFCCCارائه کردند که پنج کشور
از آنها کشورهای کمرت توسعه یافته ( )LDCsو چهار کشور
جزایر کوچک در حال توسعه ( )SIDSهستند .عالوهبراین،
حداقل  120کشور در حال توسعه در حال تدوین و اجرای
 NAPهستند که لزوم توجه هر چه بیشرت برای ایران در این
زمینه احساس میشود.
بر اساس گزارش «پیرشفت در روند تدوین و اجرای برنامههای
سازگاری ملی» که در  28اکترب  16( 2021مهر  )1400توسط
سازمان ملل متحد منترش شده است نام کشور ایران در گروه
«سایر کشورهای در حال توسعه» در پیوست پنجم (Annex
 )IVتحت عنوان «حامیتهای ارائه شده توسط سازمانها
و برنامهها به کشورهای در حال توسعه تحت برنامههای
سازگاری ملی» آمده است .اما با این حال کشور ایران در
ردیف کشورهایی است که سازمان ملل فعالیت آن را در
زمره «سازمانها و برنامههایی که در داخل کشور از برنامه
سازگاری ملی پشتیبانی میکنند» نامشخص اعالم منوده
است .این نکته زمانی برجستهتر میشود که ارمنستان و
کویت بهعنوان دو کشور همسایه در شامل غرب و جنوب
غربی ایران برنامه سازگاری ملی خود را ارائه کردهاند.
بهطوریکه ارمنستان بخشهای اکوسیستم ،آب ،کشاورزی،
انرژی ،سالمت ،سکونتگاههای انسانی و گردشگری را بهعنوان
بخشهای اولویتدار آسیبپذیر در برابر پیامدهای تغییر
اقلیم شناسایی کرده است .کویت نیز هدف کلی برنامه
سازگاری ملی را ارائه یک طرح توسعه یکپارچه و برنامههای
بعدی آن تعریف کرده است که جوامع محلی و اجزای
محیطی را در مناطق تحت تأثیر تغییر اقلیم مورد هدف
قرار میدهد.
مدیریت ریسک اقلیمی و لزوم توجه به برنامههای سازگاری
ملی در ایران باید معطوف بر گسرتش دانش ،نگرش و عملکرد
جامعه در راستای تعدیل و سازگاری با تغییر اقلیم باشد.
نخستین گام برای توجه به مدیریت ریسک اقلیمی در ایران
هامنند آنچه که برای کشور کویت دیده شد ارائه یک طرح
توسعه یکپارچه و شناخت مناطق تحت تأثیر از تغییر اقلیم
است .این امر مهم زمانی محقق میشود که برنامه سازگاری
ملی و راهربدهای آن در ایران تهیه شود که الزم است ارتباطات
ایران برای تأمین اعتبار از صندوق اقلیم سبز ( 24)GCFافزایش
نرشیه آب و توسعه پایدار

یابد .تهیه این برنامه برای ایران میتواند در برگیرنده کاهش
انتشار گازهای گلخانهای و ارائه سیاستهایی مانند افزایش
کارایی انرژی ،مدیریت کربن در بخش کشاورزی و جنگل و
اصالح سیاستهای موجود در بخش انرژی باشد .بر اساس
آمارهای جهانی انتشار ،ایران با انتشار  567/1میلیون تن
دیاکسید کربن در سال  ،2017هشتمین تولیدکننده گازهای
گلخانهای در جهان است .انتشار  CO2در ایران بین سالهای
 1990تا  ،2016ساالنه حدود  5درصد افزایش یافته است (آمار
کامل از پایگاه  https://worldpopulationreview.comقابل
دریافت است) .سوزاندن گاز طبیعی و نفت دو عامل اصلی
انتشار کربن در ایران هستند .ایران دارای ذخایر عظیم نفت
و گاز است .بااینحال ،پتانسیل انرژیهای تجدیدپذیر قابل
توجهی هامنند انرژی خورشیدی بهخصوص در دو دشت لوت
و کویر و انرژی باد در جنوب رشق (باد  120روزه سیستان)،
شامل رشق (دیزباد و تایباد در خراسان رضوی) و منجیل در
شامل را دارد .بحث دوم که در برنامه ارائه شده برای ارمنستان
ارائه شده است و میتواند در کشور ایران نیز گواه داشته باشد
بحث مدیریت منابع آب و توسعه همکاریهای بیناملللی در
زمینه سازگاری با کمآبی است .پس از مدیریت منابع آب ،محور
سومی که از ریسکهای اقلیمی تأثیر مستقیم میپذیرد ،بخش
کشاورزی و امنیت غذایی است که نیازمند بازنگری و توسعه
سیاستگذاریهای کالن بخش کشاورزی باتوجهبه تغییر اقلیم
است .منابع طبیعی و تنوع زیستی بهعنوان چهارمین محور
باید در برنامه سازگاری ملی گنجانده شوند که مهمرتین راهربد
آن استقرار نظام مدیریتی سازگار با تغییر اقلیم است و در
نهایت بخش بهداشت باید مورد توجه این برنامه قرار گیرد.
پینوشت
(1-United Nations Environment Program (UNEP
()2-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
(3-Climate Risk Management (CRM
4-Hazards
5-Exposures
6-Vulnerabilities
(7-Comprehensive Climate Risk Management (CRM
(8-National Adaptation Plans (NAPs
(9-Disaster Risk Reduction (DRR
(10-Disaster Risk Management (DRM
11-Mitigation
12-Adaptation
13-Carbon Sequestration
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14-Solar Radiation Management
15-Negative Emission Technologies (NETs(
16-Climate Change Risk Management (CCRM(
17-Geoengineering or Climate Engineering
18-Knowledge-Base Expansion
19-Earth System Science Data (ESSD(
20-Loss and Damage (L&D(
21-United Nations Office for Disaster Risk Reduction
)UNISDR
22-United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC
23-Climate Risk Index (CRI(
24-Green Climate Fund (GCF(
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چکیده

Abstract
This study was conducted to design and present a promotional model for improving irrigation management
to deal with the water shortage crisis in East Azarbaijan
province. Promoting improved irrigation management is
an important key to achieving the goal of productivity of
all factors of production and helping to feed the growing
population of the earth. Proper irrigation management in
agriculture can be one of the most important and basic
strategies to deal with the water scarcity crisis. Therefore,
proper knowledge of the irrigation process, its optimal
management, promotion, and proper use of agricultural water seems necessary. The required information was
collected by completing a questionnaire. The statistical
population of the study included all extension experts of
East Azerbaijan province (N=343). The results of the study
showed that there is a significant relationship between education, work experience, and job satisfaction with the
level of irrigation management culture. Findings show the
lack of knowledge of extension experts and farmers, lack
of integration of agricultural lands, more expensive equipment for modern irrigation methods, and lack of choice of
appropriate cultivation, which hinders the development of
agricultural development in the region.

این پژوهش بهمنظور طراحی و ارائه الگوی ترویجی بهبود
مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کمآبی در استان آذربایجان
 ترویج بهبود مدیریت آبیاری یک عامل.رشقی انجام شده است
کلیدی مهم برای دستیابی به بهرهوری کل عوامل تولید و کمک
 مدیریت صحیح.به تغذیه جمعیت در حال رشد زمینمیباشد
آبیاری در کشاورزی میتواند یکی از مهمرتین و اساسیترین
 بر این اساس.راهکارهای مقابله با بحران کمآبی محسوب شود
 ترویج و، مدیریت بهینه آن،شناخت صحیح از فرآیند آبیاری
.نحوه استفاده مناسبتر آب کشاورزی رضوری به نظر میرسد
اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه گردآوری شده
 جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان ترویج استان.است
 نتایج مطالعه نشان داد رابطه.)N=343( آذربایجان رشقی بود
 رضایت از شغل، سابقه کار،معنیداری بین میزان تحصیالت
 یافتههای.با میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری وجود دارد
 عدم،پژوهش کمبود میزان آگاهی کارشناسان ترویج و کشاورزان
 گرانتر متام شدن وسایل روشهای،یکپارچگی اراضی کشاورزی
نوین آبیاری و عدم انتخاب نوع کشت مناسب را نشان میدهد
.که مانع از پیشربد توسعه کشاورزی در منطقه است

Keywords: Extension Model, Improvement of Irrigation
Management, Cultivation Rate, East Azerbaijan province.
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مقدمه

(حدود  ۱۴۲۸میلیون مرتمکعب) توسط چاههای عمیق و نیمه
عمیق ،قناتها و چشمهها بیشرتین سهم مرصف از این منابع را
دارد (سالنامه آماری استان آذربایجان رشقی.)1395 ،
باتوجهبه محدودیت منابع آب در استان ،اصالح مدیریت منابع
آب نیاز به فرهنگسازی دارد ،استفاده درست از این منابع تنها
راه غلبه بر بحران کمآبی است .بر این اساس شناخت صحیح
از فرآیند آبیاری ،مدیریت بهینه آن ،ترویج و نحوه استفاده
مناسبتر آب کشاورزی رضوری است تا کارشناسان ترویج آموزش
کشاورزی برای مقابله با کمآبی در سطح کشور و استان با اجرای
برنامههای ترویجی تولید کنندگان محصوالت کشاورزی و باغی
و عوامل اجرایی این طرح را تحت پوشش طرح قرار دهند و با
ارتقا دانش و مهارت در تولیدکنندگان و عوامل اجرایی موجب
افزایش بهرهوری منابع آبی و ارتقا کمیت و کیفیت تولید در
مزارع و باغات شوند (رحیمیان .)1395 ،از مشکالت پیش روی
کارشناسان ترویج مرصف بهینه آب ،عدم بهبود مدیریت آبیاری،
عدم مدیریت مرصف آب کشاورزی بهخصوص در سدها ،نداشنت
تشكلهای مناسب بهرهبرداری در بخش كشاورزی جهت ترویج
کشاورزان از طرف کارشناسان ،عدم آگاهی کشاورزان از بحران
کمآبی و بیتوجهی به آن ،عدم دانش کافی کارشناسان ترویج
جهت ارائه برنامههای مؤثر ،پایین بودن راندمان آبیاری در اراضی
آبی كشاورزی بهدلیل عدم آگاهی و نداشنت ترویج مؤثر و به
موقع ،هدر رفنت سیالبها ،نداشنت طرحهای مدیریت یكپارچه
منابع آب در حوزه آبخیز ،نداشنت الگوی كشت متناسب با ظرفیت
پایداری منابع آب در منطقه از طرف کارشناسان ترویج ،عدم اطالع
بهرهبرداران از روشهای نوین و همچنین عدم وجود کارشناسان
متخصص و وارد در این زمینه است (حسی نزاد و همکاران،
 .)1392لذا ارائه یک الگوی ترویجی جهت مدیریت آبیاری و
مقابله هر چه بهرت با بحران کمآبی در استان آذربایجانرشقی که
موجب بهرت شدن مدیریت آبیاری استان و افزایش راندمان آبیاری
و بهبود زمینهها و سازکارهای مدیریت آب کشاورزی ،توسعه
کشاورزی میگردد ،اهمیت ویژهای دارد. .
اسالمی و همکاران ( )1395طی تحقیقی با عنوان تبیین رویههای
آینده برای ترویج کشاورزی در راستای بهبود رفتارهای رصفهجویی
از آب نشان دادند ،ترویج کشاورزی نیازمند بهکارگیری روشهای
جدید میباشد تا بتواند برای رسیدن به اهداف خود موفق عمل
مناید .در این راستا ،با محور قرار دادن رصفهجویی در مرصف
منابع آب ،تغییر رویههای ترویج در فعالیتهای آینده ترسیم
و پیشنهاد کردند ترویج کشاورزی باید در فعالیتهای آینده از
"انتقال تکنولوژیهای" مربوط به رصفهجویی از آب به سمت
"تسهیلگری" فرآیند رصفهجویی از آب ،از "تخصصگرایی خود"
به سمت "تخصصگرایی کشاورزان" در زمینه مدیریت منابع آب،
از تعریف یادگیری بهعنوان "پذیرش" به سمت تعریف یادگیری

آب از دیرباز عامل مهم توسعه بهخصوص در بخش کشاورزی
در جهان بوده است .گزارشها حاکیاز آن است که فعالیتهای
کشاورزی حدود  70درصد آب مرصفی در سطح جهان را به خود
اختصاص داده است (شاهرودی و چیذری .)1387 ،تغییرات
اقلیمی و پیرو آن کمآبی و خشکسالی از چالشهای عمدهای
میباشد که جهان امروز با آن روبهرو شده است ( Wilhiteو
همکاران بخش کشاورزی بهعنوان یکی از مهمرتین بخشهای
توسعه پایدار ،همواره در معرض تهدیدات و تأثیرات گسرتده
مستقیم و غیرمستقیم تغییرات اقلیمی قرار دارد (دارند.)1394 ،
امروزه کشاورزی با بحرانهایی همچون کمبود آب ،آلودگی
ذخایر آبی ،انتقال آب کشاورزی به دیگر بخشهای مرصفی،
کارآیی پایین مرصف آب و غیره روبهروست که نگاه دقیق به
این موضوعات نیازمند توجه بیشرت به موضوع مدیریت آب
در این بخش میباشد ( Jinو  .)2001 ،Yongامروزه وضعیت
بارشهای جوی از یک طرف و از سوی دیگر بهرهبرداریهای
بیرویه ،طی چند دهه مدیریت ضعیف منابع آب ،بحران آب
در ایران را به مرحلهای رسانده است که میتوان در اغلب
استانهای کشور بهخصوص استان آذربایجان رشقی حداقل به
دو یا چند منطقه بحرانی از نظر وضعیت منابع آبی اشاره منود
(نظیفی و باقری .)1388 ،استان آذربایجان رشقی با  22شهرستان،
در حدود  2/76درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص
داده و بهعنوان بزرگرتین و پرجمعیتترین استان ناحیه شامل
غرب ایران محسوب میشود .این استان  71مرکز خدمات و
ترویج روستایی دارد و  343نفر بهعنوان کارشناس ترویج در این
استان مشغول به فعالیت میباشند .میانگین بارش در این استان
 ۲۹۷میلیمرت در سال جز مناطق کم بارش کشور است .از کل
پتانسیلهای تجدیدپذیر در بخش منابع آب استان  ۶۱درصد آن
را منابع آب سطحی و  ۳۹درصد آن را منابع آب زیرزمینی تشکیل
میدهد .سهم مرصف آب کشور در بخش کشاورزی  ۸۶/۶درصد
میباشد (زارع و زاللی .)1394 ،به دلیل سهم باالی مرصف آب
در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها مدیریت مرصف و
بهبود بهرهوری آب در این بخش اهمیت بیشرتی دارد .اغلب
دشتهای کشاورزی استان دارای منابع آب زیرزمینی هستند.
با برداشت وسیع از این آب های زیرزمینی در طی سالهای
گذشته ،طبق برآورد سازمان آب منطقهای آذربایجان رشقی ساالنه
 ۴۹میلیون مرتمکعب از این ذخایر کاهش مییابد؛ بهطوریکه
بیشرتین کاهش مربوط به دشتهای مرند ،شبسرت ،صوفیان،
تسوج و دامنههای شاملی سهند است .در کل بخش کشاورزی
استان با وسعت  ۱/۲۲میلیون هکتار ( ۶/۱۲درصد از کل اراضی
قابل کشت کشور) با برداشت  ۸۴درصدی از منابع آب زیرزمینی
نرشیه آب و توسعه پایدار
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بهعنوان "یادگیری اجتامعی" و از "برنامهریزی متمرکز" به سمت
"برنامهریزی غیرمتمرکز" حرکت کند.
خالدی و همکاران ( )1394نشان دادند بعضی از ویژگیهای
فردی ،اجتامعی و اقتصادی کشاورزان نظیر سطح تحصیالت،
مهارت ،عضویت در نهادهای اجتامعی ،تجربه ،بهرهمندی از
خدمات آموزشی و هواشناسی ،عملکرد گندم ،سطح مکانیزاسیون،
درآمد و استفاده از اعتبارات بر شایستگی و نوع رفتار کشاورزان
در برابر کنرتل رشایط بحرانی تغییرات اقلیمی تأثیرگذار است.
رحیمیان ( )1395بین مدیریت پایدار منابع آب با متغیرهای
درآمد ساالنه از بخش کشاورزی ،سطح زیر کشت کل اراضی
گندم ،آموزشهای ارائه شده به کشاورزان در زمینه مدیریت آب
و درك کشاورزان از بحران کمآبی ارتباط مستقیم و معنیدار
و با متغیرهای تعداد قطعات کشاورزان و درصد شیب مزرعه
ارتباط معکوس و معنی دار وجود دارد .همچنین طبق نتایج
تحلیل مسیر ،بر اساس مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم پنج
متغیر  )1آموزشهای ارائه شده به کشاورزان )2 ،ویژگیهای فنی
مزرعه )3 ،درك کشاورزان از بحران کمآبی )4 ،نظام مدیریت آب
از منبع تا مزرعه و  )5ویژگیهای فردی ،اقتصادی و اجتامعی
کشاورزان به ترتیب بیشرتین تأثیرات را بر اعامل مدیریت پایدار
منابع آب توسط گندمکاران آبی در شهرستان کوهدشت داشته
است .زارع و زاللی ( )1394نشان دادند مهمرتین نیاز آموزشی
کشاورزان عبارتند از :روشهای كنرتل و پخش سیالب ،روشهای
تغذیه آبهای زیرزمینی ،آشنایی با كاربرد وسایل ساده هوا و
اقلیمشناسی و روشهای آبیاری تحت فشار .همچنین نشان
دادند رشکت در دورههای آموزشی و ترویجی در افزایش سطح
دانش حرفهای کشاورزان تأثیر ویژهای دارد و دانش حرفهای
کشاورزان رابطهی مستقیمی با میزان سن و پیشینه کار کشاورزی
دارد .خوانپایه و کرمی ( )1394نیز نشان دادند یکی از مهمرتین
سازههای اثرگذار بر ابعاد پایداری دانش کشاورزان در زمینه
مدیریت آب میباشد.
با وجود اتالف زیاد آب كشاورزی ،رسمایهگذاری و تالشها برای
كاهش مرصف آب ناچیز است؛ زیرا در این راستا ،تهیه برنامههای
ویژه مستلزم تأمین منابع و رسمایهگذاری سنگین است كه دولت
به تنهایی از عهده آن بر منیآید؛ بنابراین ،مدیریت آب كشور
ناگزیر از توسعه مشاركت اجتامعی در بخشهای مختلف
این حوزه و به دنبال آن ،توسعه مشاركت زنان در این زمینه
است .توجه به مشاركت زنان به منزله نیمی از منابع انسانی ،از
موضوعات و اهداف اساسی توسعۀ اجتامعی و اقتصادی در هر
كشور بهشامر میرود .بهعالوه مشارکت زنان در تحقق اهداف
توسعه پایدار محسوب میشود؛ ازاین رو ،از شاخصهای درجه
توسعهیافتگی یک كشور ،میزان مشاركت و نقش زنان در آن
كشور است .باتوجهبه پتانسیلهای موجود در زنان و استعداد
طراحی الگوی ترویجی بهبود مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کمآبی در استان ...

نهانی آنان میتوان در جهت انجام بخشی از اهداف و برنامههای
توسعه از مشاركت آنان بهره جست .مشاركت زنان به معنی
دخالت همه جانبه آنان اعم از همفکری ،مشاوره ،همکاری،
تصمیمگیری و اجرایی در امور اقتصادی ،سیاسی و محیطزیستی
است كه به آنان امکان میدهد در فرایند مدیریت جامعه
مشاركت فعالی داشته باشند (نیکخواه و همکاران.)1398 ،
طباطبایی امیری و همکاران ( )1389نشان دادند باتوجهبه کمبود
نزوالت آسامنی و عدم توزیع مناسب زمانی و مکانی بارشها
و بروز خشکسالیهای متعدد در سالهای اخیر ،مدیریت آب
در مزرعه یکی از رضوریات است که لزوم استفاده از روشهای
آبیاری بارانی و قطرهای را بیش از پیش آشکار میسازد .با عنایت
به اینکه ترویج و آموزش کشاورزی نقش ویژهای در بهبود
مدیریت آب در مزرعه دارد ،نقش و تأثیر آموزشهای ترویجی
در پذیرش ،اجرا و بهرهبرداری موفقیتآمیزتر و کارآمدی هرچه
بیشرت روشهای نوین آبیاری دارد.
 Udayakumaraو همکاران ( )2012با بررسی ادراک از فرسایش
خاک و عوامل اجتامعی و اقتصادی مؤثر بر آن در منطقهای از
کشور رسیالنکا بیان کردند کشاورزان ،عملیات نامناسبی مدیریت
خاک و گیاه را عوامل مستقیم و فشار جمعیت و فقر را عوامل
غیرمستقیم فرسایش ارزیابی می کنند .نتایج الگوری رگرسیونی
نشان دادند نیروی کار زراعی ،اندازۀ خانوار ،سواد عمومی ،امنیت
مالکیت ،هزینههای حفاظت ،آموزشهای ترویجی ،عضویت در
سازمانهای محلی ،صالحیتهای حرفهای ،رسمایه مالی ،فاصله تا
زمین و درآمد مزرعه از عوامل مهم آگاهی از فرسایش در ناحیه
مطالعه شده هستند.
Singhو همکاران ( )2016در مطالعه خود اسرتاتژیهای مدیریت
آب در آینده را به رشح ذیل بیان کردند؛  )1تشویق کشاورزان
به تولید محصوالت کمآب دوست )2 ،مدیریت منابع آب هم
بهعنوان نهادهای از چرخهی آب-انرژی–غذا و هم بهعنوان
عنرصی حساس برای کشاورزان )3 ،چارچوبی سازگار که در قالب
خود اجازه دهد اهداف کوتاهمدت مدیریت آب در درون اهداف
بلند مدت محقق شود )4 ،اسرتاتژیهای نوآورانه برای مدیریت
آب که متناسب با چارچوبهای سیاسی محدود کننده باشند،
 )5کاهش تولید محصوالت با ریسک باال و  )6افزایش متایالت
سیاسی برای محافظت از منابع آب آسیبپذیر .تغییر در الگوی
کشت ،کاهش طول کانالهای استفاده شده در مزرعه ،تغذیه
آبهای زیرزمینی ،ترمیم پوشش داخلی کانالهای انتقال آب از
عمدهساز و کارهای بهبود مدیریت آب در مزرعه میباشند.
 )2013( Chigbuدر مطالعه خود نشان داد بهبود حس تعلق
مکانی کشاورزان به محیط جغرافیایی محل کشت و کار خود
نیز رویکردی نگرشی است و به عبارتی ،درک اصولی قابلیتهای
مکان جغرافیایی و پرورش نگرشهای سازنده برای حفظ آن
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در حفظ خاک و منابع آبی تأثیرگذار است؛ این موضوع ،در
آموزشهای ترویجی در زمینه حفاظت خاک و آب مدنظر قرار
میگیرد .نگرش به یک مکان ،بازتاب جنبههای ویژه مثبت یا
منفی آن مکان و بر مردم تأثیرگذار است؛ چنین نگرشی بازتاب
ویژگیهای مکان نظیر آب و هوا ،اقلیم ،رشایط جغرافیایی،
ساختار اجتامعی و نظام معیشتی و آثار آن بر زندگی مردم
است و در واقع ،تعلق مکانی در زمینه حفاظت خاک و منابع
آب ناظر به شناخت ظرفیتهای محل و تعهد در برابر حفظ
آن است.
 Aziziو  )2009( Zamaniنشان دادند نگرش کشاورزان نسبت
به مشارکت در مدیریت آبیاری ،نگرش نسبت به کارکنان
سازمان آب و مراکز خدمات ترویج کشاورزی ،تعداد خانوار،
درک و آگاهی از مشکل ،وابستگی به سد از نظر آب و سطح
تحصیالت بر مشارکت آنان در مدیریت آبیاری تأثیر دارد .در
مقابل ،عواملی همچون متاس با منابع اطالعاتی ،واحدهای دام،
معارشت و جامعهپذیری ،سن و تجربهی کشاورزی بر روی
مشارکت کشاورزان بیتأثیر است .احداث كانالهای آبیاری و
زهكشی نوین و تشكیل تشكلهای آبربان بدون انجام مطالعات
اجتامعی اثرات منفی به همراه دارد)2007( Karbasioun.
ترویج کشاورزی را بهعنوان یکی از مهمرتین عوامل توسعه
منابع انسانی شاغلین بخش کشاورزی و غذایی معرفی کرده
است.
 Regnerو همکاران ( )2006بیان کرد دانش فنی ،توسعه
فعالیتهای مشارکتی و ترویج فرهنگ مرصف بهینه از منابع
آب در بخش کشاورزی از فاکتورهای مهم در توسعه بهینه
منابع آب به شامر میروند )2005( Pereira .در پژوهشی کرد
عدم ارائه آموزشهای کاربردی به بهرهبرداران منابع آبی در
هنگام آبیاری مزارع ،مهمرتین مشکل در زمینه مدیریت پایدار
آب عنوان کرده است.

بر اساس جدول مورگان تعداد  81نفر از جامعه آماری بهعنوان
منونه آماری انتخاب شد .برای گردآوری دادههای مورد نیاز از
پرسشنامه استفاده شد .متغیرهای وابسته در این تحقیق میزان
فرهنگسازی و همچنین الگوی مناسب ترویجی در استان
میباشد (جدول  .)1فرهنگسازی فرآیندی است كه موجبات
محتواسازی ،ساختاریابی ،اصالحبخشی و مشاركتدهی اجتامعی
را از رهگذر تعاملگرایی جوامع فراهم میسازد .فرهنگسازی از
طریق واسطههای فرهنگی در سه مرحلة تولید ،توزیع و مرصف
محصوالت فرهنگی مربوط به خالقیتهای برشی در عرصه هرن
و دانش صورت میپذیرد كه موجب تغییر ذهنیتها ،اعتقادها،
ایدئولوژیها و انتقال اطالعات و شیوههای زندگی در فرایند تطابق
افراد با محیط پیرامون میشود (دهشیری1388 ،؛ ،Bennet
)1973
منظور از الگوی ترویج یا مدل در اصطالح رایج به معنی ساده
کردن واقعیت و تعیین میزان ارتباط آنها با یکدیگر است .مدل
یعنی ساده کردن پدیدههای حقیقی به منظور بیان ساده تر
مقاصد .بنابراین مدل شامل آن قسمتها یا آن جنبههایی است
که برای ترشیح و بیان ساده مقصد یا مقاصد رضوری واساسی
به نظر میرسد و آنچه غیراساسی و کم اهمیت است حذف
میشود .برخی از کارشناسان از ترویج کشاورزی بهعنوان یک
مدل یا الگو نام میبرند ترویج کشاورزی یک سیستمی است از
اجزاء بههم پیوسته که هر کدام ارتباط خاص با همدیگر و با کل
مجموعه دارند .هرگونه تغییری در اجزاء تشکیلدهنده سیستم
ترویج بر دیگر اجزاء نیز تاثیر میگذارد و آن را تحت تاثیر قرار
میدهد (جدول .)1
متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از سن (نسبی)،
تحصیالت (رتبهای) ،سابقه کار در اداره (نسبی) ،رشته تحصیلی
(رتبهای) ،جنسیت (اسمی) ،وضعیت تأهل (اسمی) ،میزان
رضایت از شغل (رتبهای) ،رضایت از درآمد (رتبهای) ،محل خدمت
(اسمی) نوع استخدام (رتبهای) ،پست سازمانی (رتبهای) ،آشنایی
و آگاهی (رتبهای) و یکپارچگی اراضی (رتبهای) .فرضیههای
پژوهش شامل:
 -1رابطه معنیداری بین ویژگیهای فردی کارشناسان و گرایش
به فرهنگسازی مدیریت آبیاری در بین کشاورزان وجود دارد.
 -2رابطه معنیداری بین ویژگیهای شغلی کارشناسان و گرایش
به فرهنگسازی مدیریت بهینه آب در بین کشاورزان استان
وجود دارد .جهت تجزیه و تحلیل نظرات و دیدگاههای جامعه
آماری نسبت به مسائل مطرح شده از آمار توصیفی و جهت
آزمون فرضیههای تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمونهای
من ویت نی و کروسکال والیس استفاده شد .همچنین برای
میانگین بین متغیرها از آزمون دانکن (مقایسه میانگینها)
استفاده شد.

روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف ،کاربردی
است از لحاظ نحوه جمعآوری اطالعات نیز از نوع تحقیقات
«توصیفی–همبستگی»« ،علی-مقایسهای»« ،علی-ارتباطی» و
تجربی (غیرآزمایشی) میباشد .تحقیق حارض به شیوه میدانی و
با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه برای طراحی الگوی ترویجی
و بهبود مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کمآبی در استان
آذربایجانرشقی صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق کلیه
کارشناسان ترویج استان آذربایجان رشقی که  343نفر میباشند
را شامل میشود .در تحقیق حارض ،از دو نوع روش منونهگیری
تصادفی ساده و منونهگیری از طریق جدول مورگان استفاده شد.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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نتایج و بحث

 %92/3مرد هستند و تنها تعداد کمی از آنان را زنان ()%7/7
تشکیل میدهند (شکل  -1ب) .از بین کارشناسان مورد مطالعه
 %12/2مجرد و بقیه ( )%87/7متأهل بودند ،بنابراین اکرثیت
کارشناسان انتخابشده متأهل هستند (شکل -1پ) .اکرث
کارشناسان مورد مطالعه این تحقیق ،از حیث میزان تحصیالت،
دارای مدرک کارشناسی ( )%69/6و  %26/5هم دارای مدرک
کارشناسی ارشد بودند (شکل -1ت).
کارشناسان مورد مطالعه این تحقیق ،با ده عنوان رشته تحصیلی
(کشاورزی) مورد آزمون قرار گرفتند که بیشرتین میزان مربوط به
رشته تحصیلی زراعت ( )%33/16میباشد و کمرتین میزان مربوط
به رشته تحصیلی بیامریشناسی ( )%1/1است (شکل -ث).

• ویژگیهای فردی
براساس نتایج بهدست آمده ،کارشناسان مورد مطالعه این تحقیق
در محدوده سنی  25تا 60سال قرار دارند و میانگین سنی آنها 45
سال بود .بیشرتین تعداد منونه  165نفر ( )%93/4در گروه سنی
 30تا  50سال قرار گرفتند ،جوانترین فرد  25سال و مسنترین
آنها  60سال میباشد که این امر نشاندهنده میانسال و مسن
بودن کارشناسان منطقه مورد مطالعه میباشد و امروزه به یکی از
چالشهای کشاورزی در منطقه تبدیل شده است (شکل  -1الف).
همچنین نتایج نشان دادند اکرث کارشناسان انتخاب شده حدود
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شکل  -1نتایج ب هدست آمده از ویژگیهای فردی (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت و رشته تحصیلی) و
ویژگیهای شغلی (سابقه شغلی ،پست سازمانی ،رضایت از شغل ،رصایت از درآمد ،محل خدمت و نوع استخدام)
طراحی الگوی ترویجی بهبود مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کمآبی در استان ...
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• ویژگیهای شغلی
سابقه شغلی :یافتههای این مطالعه نشان داد که کارشناسانی
با سابقه شغلی کمرت از 10سال با درصد فراوانی ()%68/5
پرجعمیتترین دسته و دستههای دوم و سوم به ترتیب دارای
درصد فراوانی  %18/9و  %12/6بودند (شکل -1ج).
محل خدمت :براساس نتایج بهدست آمده کارشناسان مورد مطالعه
این تحقیق ،با 18عنوان شهر مورد آزمون قرار گرفته بودند که
بیشرتین میزان مربوط به شهر میانه ( )%9/9میباشد و کمرتین
میزان مربوط به شهر عجب شیر ( )%1/7است (شکل -1د).
نوع استخدام :از میانگین کارشناسان مورد مطالعه ،بیشرتین
نوع استخدامی ،رسمی آزمایشی با فراوانی  %92/8و قراردادی با
فراوانی  %2/8کمرتین نوع استخدامی در بین کارشناسان داشتند
(شکل .)3-1
پست سازمانی :کارشناسان جامعه آماری از لحاظ پست سازمانی
کارشناسی با فراوانی  %82/3بیشرتین و معاون  %3کمرتین فراوانی
در بین کارشناسان مورد مطالعه بودند (شکل -1چ).
رضایت از شغل :هامن طور که از کارشناسان مورد مطالعه
مشاهدهشد  %67/6از آنان نظر متوسط %14/1 ،زیاد %9/9 ،کم
و در آخر  % 8/5خیلی کم بودند و همچنین نشان داده شد که
بیش از  %65کشاورزان مورد مطالعه از شغل خود بطور متوسط
راضی بودند (شکل -1ح).
رضایت از درآمد :نتایج همچنین نشان دادکه بیش از %65
کارشناسان مورد مطالعه از درآمد خود بطور متوسط راضی بودند
(شکل -1خ).

• میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری و مقابله با کمآبی
میزان فرهنگسازی کارشناسان منطقه بهعنوان متغیر وابسته
تحقیق حارض ،باتوجهبه تعریف عملیاتی ،از یک بخش تشكیل
میشود .این بخش از  8گویه تشکیل شده است .جدول ()1
چگونگی این فرآیند را نشان میدهد .این جدول مشخص میکند
کارشناسان استان ،متایل مثبتی نسبت به میزان فرهنگسازی در
منطقه را دارند .میانگین پاسخهای کارشناسان  4/27است ،این
مقدار یعنی بیشرت از حد متوسط ،در طیف لیکرت است ،که بیانگر
متایل مثبت کارشناسان منطقه به فرهنگسازی میباشد .همچنین
در تحقیق حارض ،باتوجهبه جدول ( )1گویههای فرهنگسازی،
جهت ارائه الگوی ترویجی در استان ،دیدگاه کارشناسان مورد
سنجش قرار گرفت و به ترتیب بیشرتین میزان فرهنگسازی
نسبت به گویهها ،باتوجهبه رضیب تغییرات از باال به پایین
اولویتبندی شدند .باتوجهبه جدول ( )1مشخص شد بیشرتین
میزان فرهنگسازی نسبت به گویههای داده شده باتوجهبه
رضیب تغییرات  0/095بیشرتین میزان سهم فرهنگسازی در
مدارس میباشد و بعد از آن شناسایی و الگو گرفنت از سایر
کشورها در زمینه مرصف درست آب و فرهنگسازی کردن آن ،با
رضیب تغییرات  ،0/119سومین گویه ،تشکیل کارگروه تخصصی
از اساتید و کشاورزان برجسته جهت آموزش و فرهنگسازی با
رضیب تغییرات  0/125انتخاب شدند و کارشناسان بیشرتین راه
فرهنگسازی ،را رشوع کردن از مدارس دانستند که نسبت به
بقیه مهم میدانند و کمرتین میزان فرهنگسازی را به گویه تهیه
و چاپ کتابهای آموزشی نشان دادند.

جدول  -1وضعیت و رتبهبندی میزان نگرش کارشناسان باتوجهبه میزان فرهنگسازی در منطقه
رضیب تغییرات انحراف معیار
گویهها
0/451
0/095
آموزش مقابله با کمآبی در مدارس برای دانشآموزان
0/512
0/119
شناسایی استانداردها و الگوهای موفق مرصف آب از سایر کشورها و
آموزش از طریق مدارس و دانشگاها به کشاورزان و کارشناسان
0/525
0/125
تشکیل کارگروه تخصصی از اساتید و کشاورزان زبده جهت آموزش و فرهنگسازی
0/569
0/133
نشان دادن دور منای بیست سال یا بیشرت از میزان آب کشاورزی استان در قالب فیلم آموزسی
0/585
0/140
ایجاد جلساتی در مساجد ،مدرسه و پایگاهها جهت آموزش رسپرستان
هر خانواده و تاکید بر پیادهسازی آن در خانواده
0/652
0/152
واردات و زمینهسازی ادواتی به بازار و حذف و جایگزین با وسایل پرمرصف آبی
0/671
0/155
هر روز ده دقیقه برنامههایی جهت مرصف هرچه بهرت آب درر
رسانههای جمعی مثل تلویزیون ،رادیو و غیره صورت گیرد.
0/654
0/160
تهیه و چاپ کتابهای آموزشی برای مرصف درست آب
در میان کشاورزان و کارشناسان ترویج
0/577
میانگین کل
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• متغیر آشنایی و آگاهی
در تحقیق حارض ،میزان آشنایی و آگاهی کارشناسان نسبت به
الگوهای ترویجی در استان ،نسبت به نهادهها و سیستمهای
بهروز آبیاری در منطقه از دیدگاه کارشناسان مورد سنجش قرار
گرفت و به ترتیب کمرتین میزان آگاهی و آشنایی نسبت به
گویهها ،از باال به پایین اولویتبندی شدند .باتوجهبه جدول ()2
مشخص شد بیشرتین مقدار جهت آشنایی و آگاه سازی کشاورزان
توسط کارشناسان نسبت به گویههای داده شده باتوجهبه رضیب

تغییرات ( ")0/176نشان دادن شیوههای نوین آبیاری با روشهای
سنتی و قدیمی و مقایسه آنها بهصورت منایشی برای گروهی از
کشاورزان" میباشد و بعد از آن "راهاندازی طرح آبیاری بهصورت
رضبتی در قسمتی از منطقه و نشان دادن مزایا و راحتی کار
بهصورت عملی" با رضیب تغییرات ( )0/217و سومین گویه،
با رضیب تغییرات ( )0/220یعنی"انتخاب یک فرد مورد اعتامد
آبیاری بهعنوان رابط انتقال دهنده ارتباطهای ترویجی آبیاری در
روستاها" انتخاب شدند.

جدول  -2رتبه بندی گویههای مربوط به میزان آشنایی وآگاهی کارشناسان نسبت به فرهنگسازی
رضیب تغییرات انحراف معیار میانگین
گویهها
3/98
0/703
0/176
نشان دادن شیوههای نوین آبیاری با روشهای سنتی و قدیمی و
مقایسه آنها بصورت منایشی برای گروهی از کشاورزان
3/66
0/797
0/217
راه اندازی طرح آبیاری بصورت رضبتی در قسمتی از منطقه
و نشان دادن مزایا و راحتی کار بصورت عملی
3/56
0/784
0/220
انتخاب یک فرد مورد اعتامد ،که همه حرف او را قبول دارن و انتخاب
بهعنوان رابط انتقالدهنده ارتباطهای ترویجی آبیاری در روستاها
3/62
0/859
0/237
تشکیل دورههای یادگیری آبیاری و آشنایی برای کارشناسان و کشاورزان بهصورت مجزا
3/49
0/879
0/251
ایجاد فیلمهای منایشی روشهای آبیاری بصورت سی دی برای کارشناسان و کشاورزان
3/38
0/858
0/253
تعیین و انتخاب یک کشاورز و یا شورا یا ریش سفید و تعلیم
آن ،در هر روستا وترویج مدیریت آب توسط آن فرد
3/51
0/898
0/255
ایجاد کارگاه در روستاها یا دهستان هر منطقه و آموزش
مهارتهای عملی الزم در زمینه مدیریت آبیاری
3/46
0/891
0/257
شناسایی و نشان دادن مهارت یک فرد روستایی در فراگیری و
کاربرد شیوههای جدید آبیاری برای گروهی از کشاورزان
3/50
0/917
0/262
استفاده از برنامههای رادیویی و تلویزیونی در رابطه با ترویج
روشهای آبیاری پیرشفته و مقابله با کمآبی
3/12
0/821
0/263
تشکیل جلسه با رسجوها ،شوراهاو ریش سفیدان هر منطقه
3/35
0/922
0/275
آموزش و پرورش رهربان فنی و محلی در موضوعات فنی و
عمل در رابطه با مدیریت آبیاری و مقابله با کمآبی
3/34
0/951
0/284
ایجاد منایشگاهای ادوات پیرشفته آبیاری برای گروهی از
کشاورزان در یک منطقه زراعی هر منطقه
3/27
0/948
0/289
ایجاد فرصتهای غیر برنامهریزی شدهای که بتوان با کشاورز
مالقات کرد مثل مراسامت سنتی ،مذهبی و غیره
3/22
0/939
0/291
ایجاد و تشکیل دورههای میرابی برای شبکههای آبیاری(شبیه مأمور آبهای آشامیدنی)
3/23
0/977
0/302
سخرنانیهای پی در پی از طرف سازمانهای زیربط در پایگاها ،مساجد و مراسامت عمومی
3/02
0/928
0/307
استفاده از فضای مجازی برای ترویج و آشنایی از طریق گروهای مجزا برای هر منطقه و روستا
2/93
0/919
0/313
استفاده از نرشیات چاپی ،کتاب و سایر نوشته جات در رابطه با مرصف بهرت آب کشاورزی
3/28
1/071
0/326
انتخاب کشاورز منونه درزمینه مدیریت بهرت مرصف آب کشاورزی ،و تحت تعلیم
قرار دادن آن و معرفی بهعنوان مروج کشاورزی در زمینه مدیریت آبیاری
*خیلی کم ،1:کم ،2:متوسط ،3:زیاد ،4:خیلی زیاد5:

طراحی الگوی ترویجی بهبود مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کمآبی در استان ...
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• متغیر یکپارچگی اراضی
یكپارچه كردن زمین در ادبیات توسعه كشاورزی كشورهای جهان
بسیار متداول بوده و به معنای یكپارچگی و هامهنگ كردن كلیه
فعالیتهای كشاورزی شامل آمادهسازی زمین ،تهیه بذر ،كود،
سم ،ماشینآالت كشاورزی ،نگهداری و استفاده صحیح از آنها،
مدیریت صحیح مزرعه و بازاریابی محصوالت كشاورزی است.
بهنحویكه ضمن باالبردن توان تولید ،نوع كشت و محصوالت را
برابر نیازهای جامعه هدایت كند (میردریکوند .)1386 ،اهداف و
آثار یكپارچهسازی در صورت اجرای درست و اصولی عبارتند از:
كاهش هزینه آمادهسازی زمین ،از بین بردن زمان تلف شده در اثر
رفت و آمد بین قطعات ،اجرای بدون معطلی طرحهای بهسازی و

شبكه فاضالب به دلیل افزایش درآمد و رسمایه ،توجه به حفاظت
چشمانداز طبیعی و حفاظت محیطزیست و توسعه روستایی
و راهحل اجرای درست این طرح را آغاز یك اقدام جدی قانونی
میدانند ( .)2002 ،Sonnenbergدر این مطالعه هدف از این
متغیر ،سنجش میزان عالقهمندی کارشناسان و کشاورزان به یکپارچه
کردن اراضی است که به دنبال آن الگو و فرهنگسازی جهت
مدیریت آبیاری برای بهبود روش آبیاری و مقابله با بحران کمآبی
کمآبی حاصل میشود .در جدول ( )3گویههای استفاده شده در
شناسایی موارد مربوط به یکپارچگی اراضی جهت فرهنگسازی
و ارائه الگوی ترویجی مدیریت آبیاری در منطقه ،طبق دیدگاه
کارشناسان که براساس رضیب تغییرات اولویتبندی شده است.

جدول  -3رتبهبندی گویههای مربوط به یکپارچگی اراضی نسبت به فرهنگسازی
رضیب تغییرات انحراف معیار
گویهها
0/612
0/141
شناسایی و انتخاب کشاورزانی که با یکپارچگی موافق هستند تشویق
آنان مورد حامیت قرار دادن آنان از طرف دولت و صحبت با اهالی
0/638
0/156
تهیه نقشه یکپارچگی و نشان دادن راههای ارتباطی مزارع به کشاورزان
0/641
0/159
محیا کردن رشایطی که خود کشاورزان با تعویض
زمینهای خود موجب یکپارچگی اراضی شوند.
0/709
0/161
دادن امتیاز و امکانات بیشرت به کشاورزانی که زمینهای خود را
یکپارچه میکنند از قبیل وامهای کم بهره لولهکشی رایگان و غیره
0/683
0/169
تشویق کشاورزانی که حارض به یکپارچگی اراضی خود
شوند لولهکشی رایگان از طرف دولت صورت گیرد.
0/667
0/172
انتخاب افراد دارای مالکیت زمین بیشرت و تشکیل جلسه با آنان
0/745
0/187
 Gpsزنی و پهنابندی دقیق اراضی هر کشاورز و نشاندادن اراضی
یکپارچه شده هر کشاورز در روی نقشه برای هر منطقه
0/766
0/189
شناسایی نوع خاک هر منطقه و یکپارچهگی
اراضی کشاورزان ب توجهبه نوع خاک
0/949
0/237
ملزم به یکپارچه کردن اراضی در پایاب سدها و شبکهها که در
صورت عدم یکپارچگی آب کشاورزی داده نخواهد شد.
*کام ًال مخالفم ،1:مخالفم ،2:نظری ندارم ،3:موافقم ،4:کام ًال موافقم5:

در جدول ( )3مشاهده میشود ،براساس نظر کارشناسان به ترتیب
سه اولویت اول "شناسایی و انتخاب کشاورزانی که با یکپارچگی
موافق هستند ،تشویق آنان ،مورد حامیت قرار دادن آنان از طرف
دولت و صحبت با اهالی"" ،تهیه نقشه یکپارچگی و نشان دادن
راههای ارتباطی مزارع به کشاورزان"و "محیا کردن رشایطی که
خود کشاورزان با تعویض زمینهای خود موجب یکپارچگی اراضی
شوند" و  ،...موارد یکپارچگی اراضی نسبت به فرهنگسازی و ارائه
الگوی ترویجی مدیریت آبیاری میباشد .براساس مطالعه انجام
شده ،مشخص شد بین میزان سن ،سابقه شغلی کارشناسان و میزان
فرهنگسازی مدیریت آبیاری منطقه ،ارتباط معنیداری وجود
ندارد .درحالیکه بین میزان تحصیالت ،رضایت از شغل ،رضایت
نرشیه آب و توسعه پایدار
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از درآمد و جنسیت و نوع استخدام و پست سازمانی کارشناسان
و میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری در منطقه ارتباط مثبت
معنیداری وجود دارد (جدول .)4
باتوجهبه نتایج حاصل از مطالعه بین میانگین رتبهای میزان متایل
کارشناسان با مجرد و متأهل بودن ،نوع رشته تحصیلی ،محل
خدمت در میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری منطقه ،اختالف
معنیداری وجود ندارد (جدول .)4
نتایج حاصل از آزمون دانکن در رابطه با آشنایی و آگاهی کشاورزان
از شیوههای نوین آبیاری با استفاده از آموزشهای گروهی از طریق
منایشهای عملی ،جهت نشان دادن روشهای نوین آبیاری در
منطقه الزم و در مقایسه آنها با روشهای آبیاری سنتی و همچنین
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راهاندازی طرح آبیاری بهصورت رضبتی در قسمتی از منطقه باید
اقدامات الزم را اجرا کرد .همچنین نتایج حاصل از آزمون دانکن در
رابطه با یکپارچه کردن اراضی کشاورزان نشان داد ،با یکپارچه کردن
اراضی کشاورزان و تهیه نقشه جامع و یکپارچه ،همچنین با تشویق
و دادن امتیاز و امکانات بیشرت به کشاورزانی که زمینهای خود را
یکپارچه میکنند با استفاده از رهیافت ترویج کشاورزی مشارکتی
میتوان به هدف مطلوب رسید .از سویی نتایج حاصل از آزمون
دانکن در رابطه با هامهنگ بودن ارگانهای مربوط به آن در رابطه
مقیاس
متغیر مستقل
ردیف
نسبی
سن
1
نسبی
سابقهی شغلی
2
میزان تحصیالت رتبه ای
3
رضایت از شغل رتبه ای
4
رضایت از درآمد رتبه ای
5
اسمی
جنسیت
6
اسمی
وضعیت تأهل
7
اسمی
نوع رشته
8
نوع محل خدمت اسمی
9
اسمی
نوع استخدام
10
 11نوع پست سازمانی اسمی

با مدیریت آبیاری نشان داد با استفاده از رهیافت ترویج کشاورزی
مشارکتی میتوان به هدف مطلوب رسید بهطوریکه قبل از اجرای
شبکههای بارانی و قطرهای از طرف جهاد کشاورزی و پیاده کردن
نقشه در روی اراضی ،سازمان جهاد کشاورزی با اداره گاز جهت
حریم گازی در شبکه ،با اداره برق جهت حریم برقی ،اداره بنیاد
مسکن در رابطه با حریم مسکونی و اداره آب و فاضالب جهت
خطوط انتقال آب آشامیدنی و آب فاضالب هامهنگی الزم قبل از
اجرای طرح را اجرا مناید.

جدول  -4وضعیت فرضیههای تحقیق
نوع بررسی
متغیر وابسته
همبستگی -رضیب پیرسون
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
همبستگی -رضیب پیرسون
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
همبستگی -رضیب اسپیرمن
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
همبستگی -رضیب اسپیرمن
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
همبستگی -رضیب اسپیرمن
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
اختالف -من ویت نی
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
اختالف -من ویت نی
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
اختالف -كروسكال والیس
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
اختالف -كروسكال والیس
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
اختالف -كروسكال والیس
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری
اختالف -كروسكال والیس
میزان فرهنگسازی مدیریت آبیاری

در رابطه با انتخاب نوع کشت و سیستم آبیاری مناسب با مدیریت
آبیاری نتایج نشان داد قبل از اجرای شبکههای بارانی و قطرهای
در استان از روستاهای هر منطقه ،دهستان ...و استان منونهبرداری
خاک انجام گرفته و نوع کشت مناسب هر منطقه شناسایی و
بهصورت دفرتچه در اختیار کشاورزان قرار گیرد و همچنین با تهیه
و در اختیار قرار دادن محصوالت هر منطقه اقدام شود.
برای مقابله با بحران کمآبی و آبهای سطحی و قنات ،میتوان با
کمک سازمان جهاد کشاورزی از طریق برآورد دبی آب بهصورت
رایگان در چشمهها و قناتهای طبیعی و لولهکشی یا کانالکشی خط
اصلی انتقال آب در چشمهها و قناتها به محل مرصف اقدام شود.
نتایج نشان داد از طریق آموزشهای گروهی و انبوهی در
مدارس ،دانشگاهها و ادارهها و رسانههای جمعی مثل رادیو،
تلویزیون و غیره برای دانشآموزان ،دانشجویان و کارشناسان
میتوان به هدف مطلوب رسید .برای اجرای درست شبکههای
آبیاری و پروژهای قبل از اجرای پروژههای آبیاری از کارشناسان
برجسته جهت طراحی سیستمهای آبیاری و انتخاب ناظر طرح
قابل اعتامد اقدام کرد.
نتایج حاصل از آزمون دانکن جهت ارائه یک الگوی ترویجی نشان
داد دولت با تأمین هزینه آموزشهای الزم برای کارشناسان و تشویق
طراحی الگوی ترویجی بهبود مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کمآبی در استان ...

سطح احتامل وضعیت
رد
بیش از%5
رد
بیش از%5
پذیرش
%5
پذیرش
%1
پذیرش
%5
پذیرش
%5
رد
بیش از%5
رد
بیش از%5
رد
بیش از%5
پذیرش
%1
پذیرش
%5

کشاورزان جهت یکپارچه سازی از قبیل وامهای کمبهره ،لولهکشی
رایگان و تهیه نقشه یکپارچگی و با انتخاب نوع کشت مناسب
هر منطقه در استان از طریق آزمایشهای خاکی که با استفاده از
کارشناسان برجسته و با انتخاب ناظر قابل اعتامد طرح و هامهنگی
جهاد کشاورزی با متامی ارگانها بهخصوص اداره آبیاری و حرایم گازی،
برقی و غیره با راهاندازی طرح آبیاری رضبتی در قسمتی از منطقه
موجب ترویج هر چه بهرت بهبود مدیریت آبیاری در استان میشود.
منابع
آب منطقهای استان آذربایجان رشقی .1395 .سالنامه آماری استان
آذربایجان رشقی ،دفرت امور مطالعات پایه منابع آب.
اسالمی ،م ،.چیذری ،م .و بیژنی ،م .1395 .تبیین رویههای آتی برای ترویج
کشاورزی در راستای بهبود رفتارهای رصفهجویی از آب .سومین
کنفرانس بیناملللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ،برلین ،آملان.
حسی نزاد ،ج ،.کاظمیه ،ف ،.جوادی ،ا .و غفوری ،ه .1392 .زمینهها و
سازوکارهای مدیریت آب کشاورزی در دشت تربیز .نرشیه دانش
آب و خاك.98–85 :)2(23 ،
کزاده ،ع.ا .و رشفی ،ل .1394 .بررسی
خالدی ،ف ،.زرافشانی ،ک ،.میر 
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چکیده

Abstract

implementing large-scale projects such as municipal wastewater collection and treatment networks with the aim of reusing
water in industry and agriculture, improving environmental
health and quality of life, regardless of social participation, is
not possible or causes high costs. The purpose of this study is
to Sociological analysis of people's social participation in the
implementation of such projects. The research method was the
survey and and the effect of independent variables on the dependent was measured using a researcher-made questionnaire.
The statistical population is all households living in -Zarand
city of Kerman, where one of these projects is being implemented in this city, and 375 people were selected by cluster random sampling. Data were collected at home and analyzed using
SPSS software. Findings show that the independent variables
have a direct linear relationship with the dependent and have
been able to predict 36% of changes in the dependent variable.
On the other hand, based on the effect coefficients of linear regression (β) of Social and cultural class (β =0.16), Existence of
challenges in domestic sewage treatment (β =0.17), Knowledge
of sewage project implementation methods (β =0.16), Participation in social affairs (β =0.26), quality of life Satisfaction (β
=0.24), and Social and institutional trust (β=0.15) are effective
on participating in the implementation of Zarand municipal
Wastewater treatment plan. In another part of the findings, it
has been identified that the most important effects of this project from the people's point are increasing water for industry,
reducing the risks of wells falling, and improving the health
quality of neighborhoods. To optimally implement this plan,
suggestions are provided at the end of the article.
Keywords: Municipal Wastewater, Sociology of Water, Social
Sarticipation, Wastewater Treatment.
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اجرای کالنطرحهایی همچون شبکه جمعآوری و تصفیه فاضالب
،شهری با هدف استفاده مجدد از آب در صنعت و کشاورزی
 بدون توجه،ارتقای سطح بهداشت محیطی و کیفیت زندگی
 ممکن نیست و یا هزینههای باالیی را،به مشارکت اجتامعی
 هدف اجرای این پژوهش تحلیل جامعهشناختی.سبب میشود
 روش.مشارکت اجتامعی مردم در اجرای چنین پروژههایی است
، پیامیش بوده و با استفاده از پرسشنامه محققساخته،پژوهش
 جامعه آماری کلیه.تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته سنجیده شد
خانوارهای ساکن شهر زرند کرمان هستند و یکی از این طرحها
در این شهر در حال اجرا است و منونهگیری تصادفی خوشهای به
 دادهها درب منازل گردآوری. نفر از بین آنها انتخاب شد375 تعداد
 یافتههای. تجزیه و تحلیل شدSPSS شده و با کمک نرمافزار
 متغیرهای مستقل با وابسته رابطه خطی،پژوهش نشان میدهد
 درصد تغییرات متغیر وابسته را36 مستقیم دارند و توانستهاند
پیشبینی کنند از سوی دیگر بر اساس رضایب تأثیر رگرسیون
 وجود چالش،)β=0/16( ) طبقه اجتامعی و فرهنگیβ( خطی
 آگاهی از شیوههای اجرای،)β=0/17( در دفع فاضالب خانگی
،)β=0/26(  مشارکت در امور اجتامعی،)β=0/16( طرح فاضالب
) و اعتامد اجتامعی وβ=0/24( رضایت از کیفیت زندگی شهری
) بر متایل به مشارکت در پیادهسازی طرح تصفیهβ=0/15( نهادی
 در بخش دیگری از یافتهها.فاضالب شهری زرند مؤثر هستند
مشخص شده مهمرتین آثار این طرح از نظر مردم افزایش آب برای
 کاهش خطرات ریزش چاهها و بهبود کیفیت بهداشت،صنعت
 در راستای اجرای بهینه این طرح پیشنهادهایی.محالت خواهد بود
.در انتهای نوشتار ارائه شده است
 مشارکت، جامعهشناسی آب، فاضالب شهری:واژههای کلیدی
. تصفیه فاضالب،اجتامعی
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مقدمه

کنرتل و جمعآوری فاضالبهای شهری وقتی اهمیتی مییابد که
ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با سالمت مردم پیدا میکند .فاضالبها
یکی از عوامل آلودگی محیطزیست هستند درکنار اینکه ناقل
انواع بیامریها میباشند ،به سادگی مهار نشده و منجر به
گسرتش آلودگی منابع آب نیز خواهد شد (وجدانی .)1384 ،در
سالهای گذشته تالش و پیرشفتهای زیادی در زمینه صنعت آب
و فاضالب انجام شده و ابنیه و تأسیسات زیربنایی عظیمی در
کشور احداث شده است (مستوفی و بختیاری .)1385 ،رشکتهای
آب و فاضالب شهری به تناسبهای مختلف ،از سالها پیش
اقدام به طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از شبکه فاضالب شهر با
هدف حفظ محیطزیست ،کاهش مشکالت بهداشتی ناشی از
دفع فاضالب خام در سطح معابر ،کنرتل و جلوگیری از نفوذ و
آلودگی ناشی از دفع فاضالب خام به سفرههای آب زیرزمینی
و استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیهخانههای فاضالب
منودهاند (الهیجانیان ،و محمدی)1395 ،؛ بهطوریکه نباید تنها
به ابعاد اقتصادی این پروژهها نگاه شود.
خأل ناشی از کافی نبودن میزان مشارکت شهروندان در اجرای
طرحهای فاضالب ،از جمله مشکالت پیشروی این طرحها است.
مشکالتی که رشکتهای آب و فاضالب و پیامنکاران اجرای شبکه
فاضالب با آن روبهرو هستند عدم خرید انشعاب فاضالب از
سوی برخی مشرتکین ،تخلیه فاضالب در چاه جذبی و حمل آن
به بیرون شهر ،تخلیه زباله و نخالههای ساختامنی در منهولها،۱
هدایت آب باران پشتبامها به شبکه فاضالب ،رسقت دربهای
چدنی منهولها ،ایجاد ترافیک در محل اجرا و احداث شبکه
فاضالب ،پسزدگی فاضالب ناشی از گرفتگی فاضالبروها به
علت ورود اجسام و مواد و تخلیه غیرمجاز فاضالب به شبکه
توسط تانکرهای سیار میباشد (باباخانی و همکاران.)1387 ،
وجود این قبیل مشکالت عالوهبر خروج از استانداردهای کیفی
پساب ،باعث بروز مشکالتی از جمله کوتاهشدن عمر مفید شبکه،
باالرفنت هزینههای بهرهبرداری از شبکه و عدمتعادل هیدرولیکی
و بیولوژیکی در تصفیهخانههای شهر بوده است (نیکنام)1387 ،؛
بنابراین مردم نه تنها در طراحی و اجرا ،بلکه در نگهداری و
مشارکت در اتصال فاضالب خانگی به شبکه شهری نقش دارند.
طرحهای فاضالب برای رسیدن به اهداف خاص مانند حفظ
بهداشت محیط و محیطزیست ،جلوگیری از آلودگی منابع
آبی ،توسعه بهداشت عمومی و استفاده مجدد از پساب در
کشاورزی و صنعت طراحی و به اجرا در میآیند ،درحالیکه بر
اساس بررسیهای انجام شده ،به دلیل ضعف در طراحی ،اجرا و
بهرهبرداری از این طرحها ،اهداف مورد نظر در بسیاری از موارد
محقق نشده و یا نسبت موفقیت این طرحها پایین میباشد .از
طرفی حجم باالی رسمایهگذاری در اجرای طرحهای فاضالب و
هزینههای فراوان نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات فاضالب

چالشهای کمبود آب و نیاز به آب بیشرت برای رشب ،صنعت و
کشاورزی باعث میشود عرصه اجتامعی ورود جدی به مسئله
مدیریت آب و فاضالب داشته باشد (پاکروح و قنادی.)1397 ،
بهطوریکه با اجرای پروژههای تصفیه فاضالب شهری ،آب الزم
برای صنعت و کشاوری فراهم میشود .یکی از مهمرتین مسائل
حوزه مدیریت شهری نیز جمعآوری و انتقال فاضالب به خارج
از محدوده شهرها و روستاها است .الزم به ذکر است حدود ۸۰
درصد هزینههای یک طرح فاضالب به شبکه جمعآوری و انتقال
آن مربوط است (خانسفید و ابریشمچی .)1393 ،در راستای
کاهش هزینههای اجرای این طرحها دولتها نیازمند توجه جدی
به مشارکت مردم محلی هستند .از آنجاییکه در اغلب جوامع
دولتها مدیریت انرژی و آب را بر عهده دارند و در راستای
اجرای پروژههای زیرساختی نیاز به تأمین مالی دارند ،مشارکت
مردم محلی در اجرای این پروژهها که بر اعتامد نهادی وابسته
است ،اهمیت جدی دارد و عدمتوجه به آن سبب درگیریهای
اجتامعی ،اعرتاض و خشونت و در نتیجه تعویق در اجرا میشود
( Ahnو همکاران.)2020 ،
توجه به مشارکت اجتامعی در اجرای پروژههای تصفیه فاضالب
شهری در نگاه جامعهشناسان و روانشناسان اجتامعی اهمیت
باالیی دارد ( Proutyو همکاران .)2017 ،یکی از اصول کلی مدیریت
تأسیسات فاضالبی ،فراهمسازی زمینههای جلب کمکهای مردمی
یا هامن مشارکت اجتامعی است (رزمخواه و همکاران .)1386 ،در
کنار این بعد ،جلوگیری از آلودگی منابع آبی ،حفظ محیطزیست،
ارتقای بهداشت جوامع شهری و عوامل مختلف دیگر ازجمله
رضورتهایی است که منجر به احداث شبکهها و تاسیسات
فاضالب شهری شده است (صالح و خاکی وطن .)1387 ،اجرای
پروژههای فاضالب شهری ،موضوعی پیچیده و چندجانبه است،
بهطوریکه باید به ارتباط آن با محیطزیست ،چرخه آب ،مرصف
انرژی ،انتشار گازهای گلخانهای ،سالمت انسان ،ابعاد فرهنگی،
سیاسی و حقوقی توجه کرد ( Metsonو همکاران .)2018 ،ب هعلت
رشایط اجتامعی و فرهنگی کشور ،استفاده از پسابها و آبهای
برگشتی در مصارف مختلف و بهویژه در مصارف زراعی مورد
پذیرش همگانی نیست و با مقاومتهای اجتامعی همراه است
(ساسولی و همکاران .)1394 ،همچنین بر اساس بررسیهای انجام
شده ،به دلیل ضعف در طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از این طرحها،
اهداف مورد نظر در بسیاری از موارد محقق نشده و یا نسبت
موفقیت این طرحها پایین میباشد (الهیجانیان و محمدی.)1395 ،
لذا در صورتیکه مشارکت اجتامعی و مقاوت مردم محلی وجود
نداشته باشد ،هزینههای اجرای این پروژهها به مراتب افزایش چند
برابری خواهد داشت.
نرشیه آب و توسعه پایدار

106

سال نهم ،شامره 1401 ،1

در کنار عمر محدود این تأسیسات بهدلیل ماهیت فاضالب ،توجه
به ابعاد گوناگون طرحهای فاضالب در مراحل مختلف مطالعه،
اجرا و بهرهبرداری را امری رضوری ساخته است (الهیجانیان و
محمدی .)1395 ،عالوهبر سطح نازل پروژههای جمعآوری و
تصفیه فاضالب از آنجاکه کیفیت طراحی ،اجرا ،بهرهبرداری و
مدیریت حاکم بر بخش فاضالب در مجموعه بخشهای دولتی
و خصوصی ،عدم مشارکت عمومی از طرحهای فاضالب یکی
از موارد مهمی میباشد ،تحقق اهداف مورد نظر از اجرای این
طرحها را با چالش مواجه ساخته است (ریاحیخرم .)1381 ،عدم
مشارکت عمومی از اجرای طرحهای فاضالب به دلیل مشکالت
مدیریتی ،هزینههای اجتامعی ،اقتصادی ،عدم اطالعرسانی ،از
موارد مهمی است که رشکتهای آب و فاضالب با آن روبهرو
هستند .به نظر میرسد باید حرکت اصالحی در سیاستگذاری،
بازنگری در شیوههای موجود در بخش فاضالب شامل توجیهات
فنی طرحها از بعد اقتصادی ،اجتامعی و محیطزیستی ،همچنین
اجرای روشهای افزایش مشارکت شهروندان بهعنوان یک عامل
مهم اجتامعی و استفاده کننده خدمات تأمین آب رشب و آب
مورد نیاز صنعت و دفع بهداشتی فاضالب بهوسیله رشکتهای
آب و فاضالب و رسانههای گروهی ،ضمن آشنایی شهروندان
با این تأسیسات و آگاهی از مزایای اجرای طرحهای فاضالب
و کاهش پیامدهای محیطزیستی میتواند نقش مهمی را در
اجرای طرحهای عمرانی آب و فاضالب داشته باشند (باباخانی
و همکاران.)1387 ،
همه در زندگی روزمره از تأسیسات تعبیه شده در زیر سطح زمین
استفاده منوده و از منافع آن بهرهمند میشوند اما یک حقیقت
غیرقابل انکار در این میان وجود دارد که ساخت و نگهداری
از این تأسیسات ،منجر به بروز هزینههای اجتامعی سنگینی
میشود که تاوان آنها را شهروندان یک شهر پرداخت میکنند
(نیکنام .)1387 ،هزینههای اجتامعی از جمله عوامل موثر در
عدم مشارکت شهروندان در اجرای طرحهای عمرانی میباشد
که در کشور ما تاکنون کمرت مورد توجه قرار گرفته است .در
اکرث پروژههای ساخت یا بازسازی تأسیسات شهری مخصوصا
شبکههای جمعآوری فاضالب ،هزینههای اجتامعی بسیار
باالتری را سبب میشود که اختالل در ترافیک ،ایجاد آلودگی
صوتی و برصی و تولید گرد و غبار از مصادیق این هزینهها است
( Rahmanو همکاران.)2005 ،
بررسی میزان مشارکت شهروندان بهعنوان یک عضو اثرگزار در
جامعه در ایجاد این قبیل طرحها در مناطقی که شبکه فاضالب
در محل سکونت آنها در حال بهرهبرداری و یا اجرا قرار داشته
و یا در مناطقی که شبکه اجرا نشده است و شناسایی راههای
شهای مختلف
برانگیخنت آنها در مشارکت عمومی از رو 
رضوری به نظر میرسد .هدف پژوهش حارض بررسی عوامل
تحلیل جامعهشناختی مشارکت اجتامعی در طراحی و اجرای شبکه جمعآوری و ...

مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان شهر زرند کرمان در پیادهسازی
طرح تصفیه فاضالب شهری است .فاضالب شهر زرند کرمان در
حال حارض بهصورت سنتی یعنی چاههایی در داخل خانهها
جمعآوری میشود و به تازگی پروژه فاضالب شهری و اتصال
فاضالب خانگی به شبکه جمعآوری و تصفیه آغاز شده و حدود
 ۴۰درصد پیرشفت دارد .اطالعاتی پیرامون وضعیت فاضالب
شهری در این پژوهش گردآوری شد که در قسمت یافتهها به آن
اشاره میشود .پس از بررسی پیشینهها و مبانی نظری و همچنین
با مرور نرشیه  ۴۳۵در ارتباط با فهرست خدمات مطالعات مرحله
توجیهی طرحهای فاضالب و آبهای سطحی و همچنین اسناد
ارزیابی تأثیر اجتامعی پروژهها فرضیات ذیل مطرح میشود تا
صحت آنها در پژوهش آزمون شود:
 .1طبقه اجتامعی و فرهنگی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .2وجود چالش در دفع فاضالب خانگی ،بر مشارکت شهروندان
در پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .3آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب ،بر مشارکت
شهروندان در پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .4مشارکت در امور اجتامعی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .5رضایت از کیفیت زندگی شهری ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .6اعتامد اجتامعی و نهادی ،بر مشارکت شهروندان در پیادهسازی
طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
مروری بر ادبیات موضوع
باتوجهبه مفاهیم تخصصی پژوهش حارض بهویژه جامعهشناسی
آب ،فاضالب شهری ،فاضالب خانگی ،ارزیابی تأثیر اجتامعی،
مشارکت در پروژههای آب و فاضالب و  ...پیشینههایی دریافت
و یافتههای کلیدی آنها در ادامه ارائه میشود.
اسامعیلیان و همکاران ( )1400مدل مشرتک مدیریت پساب در
شهر مشهد را ارائه کردند .در مدل پیشنهادی آنها ،به دلیل کمبود
اعتبارات عمرانی و منابع داخلی رشکتها استفاده از رسمایه
بخش خصوصی به روش واگذاری پساب به رسمایهگذار در راستای
رسیدن به اهداف محیطزیستی و تأمین آب شهر مشهد مطرح
شده که مزایای قابل توجهی از دیدگاه بخش خصوصی و کالن
جامعه دارد .در این طرح دو بسته رسمایهگذاری مشرتک بین دو
رشکت تدوین شده است که به جزئیات آن پرداخته میشود .آنچه
که در این پروژه بسیار مهم است دستیابی به یک مدل مشرتک
پساب است تا بتوان با اجرای آن به درستی به اهداف تعریف
شده رسید .اجرایی شدن این طرح کمک قابل توجهی در اجرای
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بخشی از پروژههای تصفیه فاضالب و تأمین آب شهر مشهد در
ازای واگذاری پساب میمناید .در این مدل رسمایهگذاری روی هم
 93درصد نیاز آبی و  29درصد ظرفیت مورد نیاز تصفیه فاضالب
تأمین خواهد شد.
دانشمهر و هدایت ( )1399روایتهای ساکنان مناطق فرودست
شهری از ارائه خدمات رشکت آب و فاضالب را بررسی کردند
و به این نتیجه رسیدند که ،عدم توسعه پایدار شهری در این
مناطق به تبع کاهش کیفیت مناسب زندگی وجود دارد .این امر
با چالشهای ساختاری و نهادی در رابطه با ساکنان این مناطق
از نظر بهرهمندیشان از امکانات شهری منود یافته است .فقدان
هامهنگی در اجرا و ابهامات قبضی مربوط به رشکت آب و
فاضالب موجب تشدید این روند شده و اعتامد نهادی مردم را
از بین خواهد برد .پس در راستای ارتقای کیفیت زندگی نیازمند
بازآفرینی شهری در زمینه توسعه زیرساختهای شبکهۀ آب و
فاضالب ،حفظ و حراست از شبکه و همچنین شفافسازی در
ارائه قبوض و ارتقای مشرتیمداری الزم است تا کمیت و کیفیت
خدماترسانی را در این مناطق افزایش دهد.
کالمی و همکاران ( )1399پژوهشی با رویکرد بازاریابی اجتامعی
در حوزه صنعت آب و فاضالب پرداخته و به زمینههای مختلفی
در این زمینه رسیدند .به بیان آنها زمینههای اصلی راهربدی مدل
شامل آموزش ،گسرتش ارتباطات و یادآوریکنندهها میباشد.
مولفههای ابعاد به ترتیب شامل موارد همچون باالبردن سطح
آگاهی و آموزش همگانی ،آموزش زنان خانهدار ،آموزشهای
غیرحضوری ،تدوین مطالب آموزشی و برگزاری کالسها و
دورههای توجیهی و آموزش در مدارس برای مقوله آموزش
است .برگزاری منایشگاهها ،میزگردهای مطبوعاتی ،نصب پوسرت
و عکس و پخش فیلم ،چاپ شعارهای رصفهجویی و تبلیغات از
رسانهها برای موضوع گسرتش ارتباطات و نصب تراکتها و اعزام
افراد یادآوریکننده جهت رصفهجویی به منازل برای موضوع
یادآوریکنندهها بود و در نهایت ،حفاظت و ذخیره منابع آب،
کاهش هزینههای دولت و خانوارها ،برقراری عدالت در توزیع
آب ،جلوگیری از جیرهبندی آب ،جلوگیری از خروج ارز از کشور
و ایجاد بسرت رشد و توسعه اقتصادی کشور به عنوان پیامدهای
مدل نهایی پژوهش شناسایی شدند.
پاکروح و قنادی ( )1397در پژوهشی به بررسی رویکرد
اجتامعی و درونسازمانی در نیاز به مدیریت آب کشور پرداختند
و بیان کردند مدیریت کارآمد آب و حفظ منابع آبی برای آینده،
بر چهار محور جلب حامیت سیاسی به منظور بهبود خدمات
آب و فاضالب و مدیریت آن ،درگیر ساخنت مرصفکنندگان در
چارهاندیشی برای تنگناهای آب ،تحکیم مشارکتهای منطقهای
و بینبخشی به منظور رسیدن به امنیت آبی و تحرک بخشیدن و
جلب توجه مرصفکنندگان به بحران آب استوار است.
نرشیه آب و توسعه پایدار

میرلطفی و صادقبیگی ( )1395اثرات فاضالبهای رها شده
شهری بر ناپایداری اجتامعی روستاهای ساوجبالغ را ارزیابی
کردند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین خانوارهای تحت
تأثیر و خانوارهای بدون تأثیر فاضالب ،در ناپایداری اجتامعی
تفاوت معناداری وجود دارد .مهمرتین پیشنهادی که در این زمینه
میتوان گفت عبارتند از :قوانین بازدارندهای از جمله جریمههای
مالی و یا تعطیلی کارخانهها متخلف در منطقه بهویژه صنایعی
که در نزدیکی روستاها هستند در نظر گرفته شود تا از تخلیه
فاضالب یا پساب سطحی به روستاها جلوگیری شود.
الهیجانیان و محمدی ( )1395شیوههای آموزش به شهروندان
در اجرا و بهرهبرداری از شبکه فاضالب را بررسی کردند .بر اساس
نتایج این پژوهش بین میزان آگاهی افراد و سطح تحصیالت
رابطه وجود دارد .هرچه سطح شغلی افراد در جامعه بهرت باشد
میزان آگاهی آنها از شبکه فاضالب بیشرت خواهد بود .از عوامل
موثر در عدم استقبال و مشارکت عمومی از طرحهای فاضالب
میتوان به مشکالت مدیریتی ،اقتصادی ،هزینههای اجتامعی،
اطالعرسانی ،اشاره کرد .باتوجهبه نتایج بهدست آمده ،اجرای
شیوههای آموزشی در افزایش مشارکت شهروندان در طرحهای
آب و فاضالب بهعنوان یکی از روشهای مهم مدیریتی شهری
مطرح شده است.
ساسولی و همکاران ( )1394پذیرش اجتامعی محصوالت
تحت آبیاری با فاضالب تصفیه شده در جنوب استان تهران را
بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ،با افزایش اعتامد
مرصفکنندگان به فرایند تصفیه فاضالب ،استفاده از کلمه آب
بازیافتی به جای فاضالب ،ارائه اطالعات و کاهش نگرانیهای
سالمتی ،متایل به مرصف محصوالت کشاورزی تحت آبیاری با
فاضالب تصفیهشده افزایش مییابد.
رجایی و نورایی ( )1391فرایند حل معضل اجتامعی آب و
فاضالب در مدیریت شهری اصفهان را بررسی کردند .به بیان
آنها قرنها فاضالب شهری منبع خوبی برای غنیکردن زمینهای
کشاورزی بود .اگرچه جمعآوری و حمل و نقل آن باعث
برهمزدن بهداشت شهر و آسایش شهرنشینان میشد و اعرتاض
شهرنشینان را بر میانگیخت .در عرص جدید ،نگاه به فاضالب
شهری تغییر کرد و پسماند را ماده آلودهای دانست که باید
هر چه بیرسوصداتر از محیط شهر خارج شود .بنابراین هرچه
مدرنیسم امر مهم بهداشت را برای مردم شهرنشین مهمرت کرد،
تالش برای حل معضالت دیرپای بهداشتی رسیعتر شد.
صادقفام و عبدی ( )2021در پژوهشی به ابعاد تصمیمگیری
برای احداث تصفیهخانه فاضالب پرداختند و بیان کردند ،اجرای
این پروژهها بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست .به همین
جهت با کمک نظریات رفتار معطوف به هدف و انتخاب عقالنی
نتیجه میگیرند ،نگرش و احساس مثبت به پروژه ،آموزش و
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اطالعرسانی و مشارکت اجتامعی میتواند اجرای این طرحها را
تسهیل کرده و در اغلب کالنپروژهها همچون نیروگاهها نیز از
این شیوهها استفاده منود.
 Oberو همکاران ( )2020دیدگاه شهروندان نسبت به رشکت
آب و فاضالب شهری پیدبلیو رایبنیک ( )PWiK Rybnikدر
کشور لهستان را بررسی کردند .به بیان آنها شهروندان از این
رشکتها انتظار دارند ،آگاهی میطزسیتی جامعه محلی پیرامون
فعالیت آنها را باال برده و ارزیابی اقدامات مختلف را انجام
دهند .همچنین ایجاد کمپینهای تبلیغاتی ،فعالیت در رسانههای
اجتامعی محلی ،برگزاری مسابقات محلی بهعنوان مثال در ارتباط
با لوگوی رشکت و برگزاری جلسات مشرتک با مردم میتواند تصویر
مثبتی از رشکت ارائه کند .تصویر مناسب رشکت آب و فاضالب
زمانی برجسته میشود که این رشکت به مسئولیت اجتامعی خود
در قبال مردم و مشارکت آنها در طرحهای فاضالب شهری توجه
جدی کند.
 ahnو همکاران ( )2020مزایا و دستاوردهای اجتامعی در اجرا
و ارتقای تصفیهخانههای فاضالب شهری را بررسی کردند .این
مراکز که کیفیت پایین داشته و به جهت مشکالت بهداشتی
جدید نوعی مرکز نامطلوب شهری محسوب میشوند .ارتقای این
مراکز نیازمند توجه به تعامل دولت و جامعه محلی و همچنین
امکانسنجیهای اقتصادی است .بهطوریکه حدود  ۴۸درصد
ارتقای این مراکز میتواند با مشارکت مردم محلی ممکن شود.
 Zhangو همکاران ( )2020نقش رسمایه اجتامعی در مشارکت
کشاورزان در طراحی تصفیهخانه فاضالب را مطالعه کردند .به
بیان آنها این تصفیهخانه فاضالب خانگی به احیای مناطق روستایی
میانجامد اما بدون مشارکت گسرتده کشاورزان امکان دستیابی
به آن مقدور نیست .بر اساس یافتههای آنها ،هنجارها ،اعتامد و
شبکههای اجتامعی بیشرتین نقش را در مشارکت داشتهاند و در
کنار این سه متغیر ،عضویت در سمنها ،سطح تحصیالت و حس
مشارکت در سایر امور روستا نیز بر میزان مشارکت آنها در اجرای
تصفیهخانه فاضالب تأثیرگذار است.
 Metsonو همکاران ( )2018در بررسی کیفیت اجرای پروژههای
تصفیه فاضالب خانگی به چهار معیار کمبود آب شهری ،دارایی
و رسمایه شهری ،سطح مقررات و قوانین مرتبط و معیار پذیرش
فرهنگی اشاره میکنند .آنها به این نتیجه میرسند که در کشور
چین پذیرش فرهنگی باال ولی در کشور آرژانتین پذیرش فرهنگی
چنین طرحهای پایینتر است .از سوی دیگر سطح قوانین در
کشورهای اروپایی و چین حامی چنین طرحهایی است ولی در
کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی مانعی بر رس این فعالیت
است .پس برای اجرای مناسب این نوع طرحها باید به اصالح
قوانین و ارتقای سطح پذیرش فرهنگی مردم روی آورد.
 Kropو همکاران ( )2008که به بررسی نقش دولت محلی در
تحلیل جامعهشناختی مشارکت اجتامعی در طراحی و اجرای شبکه جمعآوری و ...

زیرساختهای آب و فاضالب شهری پرداختهاند ،اگرچه رویکرد
اقتصادی در پژوهش خود دارند ولی به مزایای اجتامعی و
فرهنگی اجرای این پروژهها نیز میپردازند .بهطوریکه به بیان
آنها گسرتش فرهنگ و برنامههای اوقات فراغت شهری ،حفاظت
از محیط زیست ،بهبود سالمت انسان و جامعه و بهبود کیفیت
زندگی شهری میتواند از پیامدهای مثبت اجتامعی اجرای چنین
پروژههایی باشد.
در بررسی پیشینههای تجربی این نتیجه بهدست میآید که
رویکرد اجتامعی در بررسی پروژههای تصفیه فاضالب شهری
ضعیف است و مرور ادبیات رضورت اجرای چنین پژوهشی را
دوچندان میکند .پس مرور پژوهشهای گذشته در ابتدا بر ضعف
تجربیات پژوهشی در حوزه مطالعات اجتامعی پروژههای طراحی
و پیادهسازی فاضالب شهری تأکید میکنند .بنابراین انجام چنین
پژوهشی را دوچندان منوده و رضورت توجه به نگرشهای محلی
را اثبات میکند .در عین حال مرور پژوهشهای گذشته نشان
میدهد از ابعاد مختلفی همچون توجه به مشارکت اجتامعی و
رسمایه اجتامعی (دانشمهر و هدایت1399 ،؛ کالمی و همکاران،
1399؛ صادقفام و عبدی2021 ،؛  ahnو همکاران2020 ،؛ Zhang
و همکاران ،)2020 ،توجه به مشارکت اقتصادی (اسامعیلیان و
همکاران ،)1400 ،شفافسازی فرایندها ،مشارکت ،هامهنگی و
اعتامد نهادی دستگاههای متولی (دانشمهر و هدایت1399 ،؛
پاکروح و قنادی1397 ،؛ ساسولی و همکاران1394 ،؛  Oberو
همکاران2020 ،؛  Zhangو همکاران2020 ،؛  Kropو همکاران،
 ،)2008ارتقای کیفیت زندگی شهری ،پذیرش فرهنگی و مقررات
و قوانین تسهیلکننده اجرای پروژهها (دانشمهر و هدایت،
1399؛  ahnو همکاران2020 ،؛  Metsonو همکاران2018 ،؛
 Kropو همکاران ،)2008 ،آموزش همگانی بهصورت رسمی
و غیررسمی (کالمی و همکاران1399 ،؛ الهیجانیان و محمدی،
1395؛ صادقفام و عبدی )2021 ،و در نهایت مامنعت از فعالیت
صنایع آالینده آب و توجه به بهداشت محیط شهری (میرلطفی
و صادقبیگی1395 ،؛ رجایی و نورایی1391 ،؛  ahnو همکاران،
 )2020به اجرای تصفیهخانههای فاضالب شهری توجه شده است؛
بر همین اساس ،رویکرد نظری حاکم بر پیشینه تجربی پیرامون
مشارکت اجتامعی ،رسمایه اجتامعی ،اعتامد نهادی ،کیفیت
زندگی شهری ،آموزش همگانی و تسهیل قوانین قرار میگیرد.
چارچوب و مدل نظری
مشارکت در اجرای پروژهها ی آب و فاضالب شهری بر رویکردهای
نظری چندی همچون مشارکت اجتامعی ،کیفیت زندگی شهری،
آگاهی و اعتامد اجتامعی استوار است .به همین جهت در بررسی
این رویکرد نظری در پژوهش پرداخته و مدل نظری ارائه شد.
109

مسعودی ،ح.

ششناسی تحقیق
رو 

مشارکت بهکارگیری منابع شخصی برای سهیمشدن در اقدام
جمعی ،بهصورت هدفمند ،تعاملی و دارای آثار چندجانبه بوده
و بر اساس ویژگیهای شخصیتی و ساختار اجتامعی تقویت یا
تضعیف میشود (صادقی فسایی و خادمی )1395 ،و این اقدام
میتواند مشارکت در پیادهسازی طرحهای کالن همچون فاضالب
شهری باشد .مشارکت اجتامعی در کنار اعتامد اجتامعی و
تعامالت در ذیل مفهوم رسمایه اجتامعی قرار میگیرد .رسمایه
اجتامعی را میتوان براساس دیدگاههای نظری کلمن ،بوردیو
ت شده افراد از طریق روابط
و پاتنام در اشاره به منابع انباش 
اجتامعی و همچنین اعتامد آنها به دیگران ،هنجاریابی و
شکلگیری شبکههای ارتباطی با سایرین در نظر گرفت (ابوذری
و زیاری )1398 ،و این موضوع در مشارکت افراد در اقدامات و
برنامهها مؤثر بوده و در پروژههای آب و فاضالب دارای نقش و
اهمیت بسزایی است (دانشمهر و هدایت .)1399 ،بنابراین در
این میان قرارگیری افراد در طبقات اجتامعی و فرهنگی مختلف
میتواند باعث تغییر در مشارکت آنها شود .همچنین اگر دفع
فاضالب یک فعالیت روزمره و عادتواره برای شهروندان باشد،
احتامل مشارکت آنها افزایش پیدا میکند.
اعتامد اجتامعی به دیگران و سازمانها در کنار روابط اجتامعی
تعیینکننده مشارکت افراد در کالنپروژهها و طرحها است
( Oberو همکاران )2020 ،و در پژوهش حارض این فرضیه
بررسی میشود که اعتامد اجتامعی چه میزان اثرگذار است .برای
مشارکت بهینه در این طرحها آگاهی نیز تأثیرگذار است و یکی
از علل عدم مشارکت شهروندان در کالنطرحها و پروژهها در
ضعف شناخت آنها از فرایندها و پیامدهای یک طرح است .با
آگاهی الزم در زندگی روزمره افراد نه تنها در این نوع طرحها
بلکه در سایر زمینهها همچون سازمانهای مردمنهاد ،امور محلی
و زندگی شخصی مشارکت باالیی خواهند داشت .اگر فاضالب
شهری بهعنوان یکی از چالشهای مطرح در کیفیت زندگی شهری
باشد ،آنها به سمتی گرایش پیدا میکنند که با مشارکت در طرح
بر کیفیت زندگی خود بیافزایند ( Metsonو همکاران)2018 ،
و از این رویکرد نیز میشود در پژوهش استفاده کرد .بر اساس
این گزارههای نظری مدل نظری ذیل (شکل  )1ارائه و در ادامه
تحلیل میشود.

باتوجهبه سنجش نگرش شهروندان در سطح گسرتده و همچنین
شناسایی پیامدهای اجرای این طرح ،از رویکردهای روشی متنوعی
استفاده شده است .در ابتدا مرور اسناد و دادههای موجود برای
تحلیل وضعیت جمعیتشناختی و موقعیت جغرافیایی محدوده
مورد مطالعه انجام شده است ،سپس پیامیشی با پرسشنامه بسته
پاسخ برای دریافت نگرش شهروندان به پروژه ،میزان آگاهی و
متایل به مشارکت آنها اجرا شده است .در نهایت با انجام حدود
 20مصاحبه با معتمدین محلی ،کارشناسان و مدیران شهری،
پیامدها و راهکارهای مد نظر بدست آمده است .منونه آماری
متام شهروندان رسپرست خانوار ساکن شهر زرند هستند که طبق
آخرین رسشامری جمعیت  60هزار نفر و خانوار نیز حدود 20
هزار نفر بوده است .حجم منونه با استفاده از فرمول کوکران
تخمین زده شده و باتوجهبه همگنی (واریانس) محاسبه شده
و رضایب مد نظر  375پرسشنامه تکمیل شد .روش منونهگیری
تصادفی خوشهای مبتنی بر محالت و بلوکهای شهری بوده و به
دلیل فضای کوچک شهر ،کل فضای شهری را پوشش داده و در
درب منازل پرسشنامهها تکمیل شد.
پرسشنامه محققساخت ،ابزار پژوهش حارض است و در آن ،به
متغیرهای مختلفی همچون طبقه اجتامعی و فرهنگی (منزلت
شغلی ،سطح تحصیالت ،درآمد) ،وجود چالش در دفع فاضالب
خانگی (خود ،همسایگان ،هزینهها ،بهداشت و  ،)...آگاهی از
شیوههای اجرای طرح فاضالب (رسانههای محلی ،سطح شهر،
سخرنانی مدیران و مسئولین ،مطالعه و  ،)...مشارکت در امور
اجتامعی (مشکالت محله ،ارتباط با شهرداری ،شورای شهر ،عضویت
در سمنها و رشکت در برنامههای اجتامعی) ،رضایت از کیفیت
زندگی شهری (خانواده ،محل سکونت ،محله ،بهداشت ،دسرتسی
به خدمات) ،اعتامد اجتامعی و نهادی( ۲به همسایگان ،سازمانهای
دولتی ،مسئولین ،نهادهای غیررسمی محلی ،سازمانهای خصوصی)
و متغیر وابسته متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری (رضورت،
مشارکت مالی ،پرداخت عوارض ،همراهی با ساخت ،عدماعرتاض و
شکایت ،جلب مشارکت دیگران) اشاره شده است .جهت سنجش
روایی ابزار پژوهش ابتدا از دیدگاه متخصصان استفاده شده و روایی
محتوایی حاصل شده است و سپس با سنجش ابزار توسط آزمون
آلفای کرنباخ ،مقدار آن برای متغیر وابسته 0/84 ،بهدست آمده است
که نشان از پایایی ابزار دارد .در جدول ( )1متغیرهای اصلی ،تعداد
گویهها و پایایی هر کدام از متغیرها یا شاخصها آورده شده است.
طبق جدول یک متغیرهای پژوهش پایایی الزم را دارد .دادهها
پس از جمعآوری بهصورت میدانی ،وارد نرمافزار  SPSSشده و در
قالب توصیفی و استنباطی همچون پیرسون ،رگرسیون و آزمون
فریدمن مورد آزمون قرار گرفته است.

شکل  -1مدل نظری پژوهش
نرشیه آب و توسعه پایدار
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جدول  -1متغیرهای اصلی پژوهش ،تعداد گویهها و پایایی آنها
تعداد پایایی
متغیر اصلی
گویهها
0/76
5
وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
0/81
6
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب
0/89
9
مشارکت در امور اجتامعی
0/88
11
رضایت از کیفیت زندگی شهری
0/79
5
اعتامد اجتامعی و نهادی
0/84
7
متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری

بیکار بودهاند .امّا در سال  1395افراد فعال این شهرستان به
 40هزار و  725رسیده است که  5هزار و  677نفر آنها بیکار
بودند ،بنابراین بهطور متوسط نرخ رشد بیکاری ساالنه شهرستان
زرند حدود  0/65درصد در این مدت زمان است (اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان.)1395 ،
یافت ههای پیامیش
توصیف جمعیتشناختی پاسخگویان نشان میدهد ۳۰ ،درصد
آنها زن و  ۷۰درصد مرد هستند ،اغلب آنها یعنی  80درصد
متأهل ،در مشاغل آزاد و اداری ،بیشرت آنها یعنی  40درصد
دیپلم و سپس حدود  26درصد کارشناسی هستند .اغلب یعنی
 83درصد محل سکونت ملکی دارند .میانگین سن آنها  ۳۸سال،
میانگین تعداد اعضای خانواده  4/2نفر و میانگین مرتاژ واحد
مسکونی حدودی  146مرت است .محل درآمد اغلب پاسخگویان
یعنی  56درصد حقوق ماهیانه و سایر افراد از روشهای پسانداز،
کشاورزی ،کاسبی و  ...است .حدود  ۶۰درصد آنها مقیم و 40
درصد مهاجر از شهرها و روستاهای اطراف هستند .همچنین در
رابطه با رشایط فاضالب شهری پاسخگویان یافتهها نشان داد،
 77درصد چاه فاضالب در داخل حیاط و  ۲۳درصد در خارج
از منزل است 30 ،درصد با فاضالب خانگی خود و  40درصد
با فاضالب همسایگان مشکل دارند .حدود شش سال یکبار به
تخلیه چاه فاضالب پرداخته ،به طور میانگین دو چاه فاضالب
در خانه دارند و حدود  80درصد تا کنون چاه فاضالب را تخلیه
نکردهاند .باتوجهبه ابزار و روش تحقیق متغیرهای مختلفی از
میان پیشینههای تجربی استخراج و سنجش شد ،در جدول ()۲
توصیف این متغیرهای بر حسب میانگین و انحراف معیار انجام
شده است .شایان ذکر است متغیرها در سطح سنجش طیف
لیکرت بوده است ،میانگین آنها برحسب گویهها محاسبه و در
راستای درک بهرت مقیاس در بازه  ۰تا  ۱۰۰تبدیل و گزارش شده
است؛ این تغییر تأثیری در توصیف و آزمونها ندارد.

• معرفی محدوده مورد مطالعه
مطالعه حارض در شهر زرند کرمان انجام شده است .این شهر
که در فاصله  75کیلومرتی شهر کرمان و در شامل آن واقع شده
است ،طبق رسشامری سال  ،1395جمعیت آن 60370نفر بوده
است .زمینه جداسازی اصلی این شهر در استان و کشور موقعیت
جغرافیایی و ظرفیتهای باال در زمینه صنایع معدنی ،زغالسنگ،
سنگ آهن ،کارخانههای واگنسازی و سایر صنایع مرتبط با
فلزاتی همچون مس است .وجود این صنایع باعث شده است،
اغلب جمعیت شهر در آن اشتغال داشته و سپس در زمینههای
کشاورزی و تولید پسته مشغول شوند .بهرهبرداری از کارخانههای
فوالد به سه عنرص سنگ آهن ،زغالسنگ و آب نیاز دارد و با
عنایت به وجود دو مورد در این شهر و کمبود آب ،سیاست
تصفیۀ فاضالب شهری در نظر گرفته شده است .در شکل ()2
موقعیت جغرافیایی شهر زرند کرمان مالحظه میشود.

شکل  -2موقعیت شهر زرند در شامل استان کرمان

جدول  -2توصیف متغیرهای اصلی پژوهش
میانگین
متغیر اصلی

اشتغال سهم زیادی از افراد در مراکز خدماتی باعث شده شهر
زرند از نظر اشتغال در بخش خدمات بیش از سایر بخشها
(کشاورزی و صنعت) رشد مناید .بهطوریکه بخش خدمات
 56/19درصد از بخشهای اقتصادی شهر زرند را در بر گرفته
است .البته نرخ بیکاری شهرستان زرند  13/7درصد است42 .
هزار و  380نفر جمعیت فعال شهرستان زرند در سال  1390بود.
 35هزار و  108نفر آنها بیکار بودند و  4هزار و  233نفر ساکن
در شهر و  3هزار و  399نفر ساکن در روستاهای این شهرستان
تحلیل جامعهشناختی مشارکت اجتامعی در طراحی و اجرای شبکه جمعآوری و ...

طبقه اجتامعی و فرهنگی
وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب
مشارکت در امور اجتامعی
رضایت از کیفیت زندگی شهری
اعتامد اجتامعی و نهادی
متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری
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65/47
66/93
31/24
45/19
67/35
75/06
65/49

انحراف
معیار
18/31
20/02
21/90
17/40
15/07
17/81
27/65

مسعودی ،ح.

جدول  -3همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش

بر اساس جدول ( )۲مشخص است ،میانگین طبقه اجتامعی و
فرهنگی ( ،)65/47وجود چالش در دفع فاضالب خانگی (،)66/93
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب ( ،)31/24مشارکت در
امور اجتامعی ( ،)45/19رضایت از کیفیت زندگی شهری (،)67/35
اعتامد اجتامعی و نهادی ( )75/06و متایل به مشارکت در طرح
فاضالب شهری ( )65/49است .بنابراین شهروندان آگاهی کمی
ت آنهان باال
نسبت به طرح داشته و از سوی دیگر انگیزه مشارک 
است .برای سنجش فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده شد.
قبل از انجام این آزمون به سنجش رابطه همبستگی بین متغیرهای
مستقل و وابسته با استفاده از آزمون پیرسون پرداخته شد.
بر اساس جدول ( )۳مشخص میشود ،متامی متغیرهای مستقل
در مقادیر متنوع ولی معنادار با متغیر وابسته رابطه خطی دارند.
بهطوریکه بیشرتین رابطه بین متغیر مشارکت در امور اجتامعی و
کمرتین رابطه نیز بین متغیر وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
با متغیر وابسته یعنی متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری
است .با عنایت به وجود رابطه خطی میتوان مدل رگرسیونی را
اجرا کرد .در این پژوهش از روش رگرسیون خطی همزمان استفاده
شده و کلیه متغیرهای مستقل بهصورت یکجا وارد رگرسیون شدند.
در جدول ( )4ارزیابی اولیه مدل رگرسیونی ارائه شده است.

متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری
متغیرهای مستقل

مشارکت در امور اجتامعی
رضایت از کیفیت زندگی شهری
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب
اعتامد اجتامعی و نهادی
طبقۀ اجتامعی و فرهنگی
وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری

0/611

0/455
0/408
0/301
0/259
0/225
0/219
65/49

27/65

0/9031

0/363

براساس جدول ( )۵وضعیت فرضیات پژوهش به رشح زیر در میآید:
 .1طبقه اجتامعی و فرهنگی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیۀ فاضالب شهری به میزان  0/16مؤثر است.
 .2وجود چالش در دفع فاضالب خانگی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری به میزان  0/17مؤثر است.
 .3آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب ،بر مشارکت
شهروندان در پیادهسازی طرح تصفیۀ فاضالب شهری به میزان

معناداری برازش

36/564

جدول  -5مقادیر تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته باتوجهبه مدل رگرسیونی
رضیب استاندارد خطای استاندارد رضیب استانداردشده
متغیرهای مستقل
()BETA
نشده ()B
0/345
2/239
باقیامنده
0/256
0/06
0/333
مشارکت در امور اجتامعی
0/243
0/111
0/608
رضایت از کیفیت زندگی شهری
0/168
0/061
0/238
وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
0/16
0/047
0/18
طبقه اجتامعی و فرهنگی
0/157
0/066
0/238
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب
0/147
0/093
0/312
اعتامد اجتامعی و نهادی

نرشیه آب و توسعه پایدار

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

طبق جدول ( )۴متغیرهای مستقل به میزان  61درصد با متغیر
وابسته همبستگی دارند .این متغیرها توانستهاند  36درصد
تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کنند و مقدار معناداری
آزمون  Fبرازندگی نشان میدهد ،مدل رگرسیونی با دادههای
جمعآوریشده ،برازش دارد .در جدول ( )۵که مهمرتین جدول
نتایج پژوهش است ،مقادیر تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته به
ترتیب اولویت نشان داده شده است.

جدول  -4ارزیابی اولیۀ مدل رگرسیونی پژوهش
همبستگی کل رضیب تعیین رضیبتعیین تعدیلشده خطای استاندارد تخمین مقدار  Fبرازش
0/373

همبستگی معناداری

0/01
مقدار T

معناداری

6/49
5/547
5/463
3/895
3/8
3/612
3/346

0
0
0
0
0
0
0/001

 0/16مؤثر است.
 .4مشارکت در امور اجتامعی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری به میزان  0/26مؤثر است.
 .5رضایت از کیفیت زندگی شهری ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیۀ فاضالب شهری به میزان  0/24مؤثر است.
 .6اعتامد اجتامعی و نهادی ،بر مشارکت شهروندان در پیادهسازی
طرح تصفیه فاضالب شهری به میزان  0/15مؤثر است.
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با استفاده از آزمون فریدمن به اولویتبندی آثار و پیامدهای
مثبت اجرای طرح طبق نظر شهروندان پرداخته شده است که نتایج
آن در جدول ( )۶ارائه شده است .طبق اطالعات بهدستآمده در
این جدول ،از نظر شهروندان طرح حارض به ترتیب باعث افزایش
آب برای صنعت ،کاهش خطرات ریزش چاهها ،بهبود کیفیت

بهداشت محالت ،افزایش آب برای کشاورزی ،کاهش بحرانهای
محیطزیستی ،کاهش بیامریهای واگیردار ،افزایش کیفیت زندگی
شهری ،افزایش کیفیت آب رشب ،افزایش ماندگاری مردم در شهر
و افزایش اشتغال جوانان میشود .مصاحبههای انجام شده در
قالب جمعبندی و بحث در بخش بعد ارائه شده است.

جدول  -6اولویتبندی پیامدهای مثبت طرح از نظر شهروندان
مقدار کای
رتبه
انحراف
میانگین
پیامدها
میانگین اسکوئر فریدمن
معیار
239/577
6/18
6/61
84/00
افزایش آب برای صنعت
6/10
6/70
82/84
کاهش خطرات ریزش چاهها
5/76
7/46
80/00
بهبود کیفیت بهداشت محالت
5/69
7/91
79/11
افزایش آب برای کشاورزی
5/66
7/12
79/02
کاهش بحرانهای محیطزیستی
5/64
7/51
78/84
کاهش بیامریهای واگیردار
5/58
6/98
78/58
افزایش کیفیت زندگی شهری
5/22
8/17
74/84
افزایش کیفیت آب رشب
4/95
6/96
73/51
افزایش ماندگاری مردم در شهر
4/22
8/10
65/07
افزایش اشتغال جوانان

بحث و نتیجهگیری

0/01

در همین راستا شش فرضیه اصلی در نظر گرفته شد و یافتهها
تأییدکننده این فرضیات و تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته
بود .طبق فرضیه اول ،طبقه اجتامعی و فرهنگی شهروندان
زرندی که بر اساس منزلت شغلی ،تحصیالت و درآمد ماهیانه آها
سنجیده شد ،تأثیر مثبت بر مشارکت شهروندان در پیادهسازی
طرح تصفیه فاضالب شهری دارد (دانشمهر و هدایت1399 ،؛
 ahnو همکاران2020 ،؛  Metsonو همکاران2018 ،؛  Kropو
همکاران .)2008 ،این موضوع نشان میدهد ،هرچه تحصیالت
ساکنین باالتر باشد و آنها از رسمایههای فرهنگی و اجتامعی برتری
برخوردار باشد در این پروژه مشارکت بهرتی خواهند داشت.
از طرف دیگر طبق فرضیه دوم ،اگر کیفیت بهداشت و رشایط
محیط زندگی ساکنین به گونهای باشد که آنها چالشهایی با
دفع فاضالب خانگی ،همچون ریزش فاضالب ،بیرونزدگی ،تجمع
حیوانات موزی و هزینههای تخلیه داشته باشند ،نیاز بیشرتی
اجرای چنین طرحهای داشته و بنابراین مشارکت آنها نیز افزایش
یافته و مشتاق خواهند بود تا در این طرحها همکاری داشته
باشند (اسامعیلیان و همکاران1400 ،؛ میرلطفی و صادقبیگی،
1395؛ رجایی و نورایی1391 ،؛  ahnو همکاران.)2020 ،
طبق فرضیه سوم و براساس پیشینههای تجربی روشن شده آگاهی
و دانش شهروندان نقش کلیدی در مشارکت اجتامع ی آنها در
این پروژهها دارد .بهطوریکه هرچقدر رسانههای محلی در این
رابطه برنامه بیشرتی داشته باشند ،مسئولین در فضاهای رسانهای

اجرای طرحهای کالنشهری بدون مشارکت مردم ،هزینههای
بسیاری را بهدنبال خواهد داشت و حتی ممکن است اجرای
آن امکانپذیر نباشد .با تسهیل امر مشارکت شهروندان در
کالنپروژهها ،نقش مردم در مدیریت و برنامهریزی کشور پررنگ
میشوند .طرحهای تصفیه فاضالب شهری ،از جمله طرحهایی
است که در کنار ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان ،کاهش
چالشهای محیطزیستی و بهداشتی در سطح شهرها میتواند
فاضالب خانگی را برای استفاده در صنعت و کشاوری مهیا سازد.
در شهرهایی که با کمبود آب روبهرو هستند و از سوی دیگر
زیرساخت الزم برای اجرای کالنپروژههای صنعتی همچون فوالد
را دارند ،تأمین آب به روش تصفیه فاضالب شهری امری بهرصفه
است .در این پژوهش این مسئله در شهر زرند کرمان بررسی شد.
با دریافت نظرات مردم براساس متغیرهای اجتامعی و فرهنگی،
تأثیر متغیرهای مختلف اجتامعی بر متایل شهروندان به مشارکت
در اجرای تصفیه فاضالب خانگی مورد سنجش قرار گرفت .جلب
حامیت و مشارکت اجتامعی مردم بدون توجه به سطح طبقه
اجتامعی آنها ،بررسی چالشها و مشکالت آنها در دفع فاضالب
خانگی ،میزان آگاهیشان از شیوههای نوین تصفیه فاضالب
شهری ،شناسایی ظرفیتهای مشارکتی آنان ،رضایتشان از
زندگی و اعتامد آنها به نهادهای مختلف اجتامعی ممکن نیست.
تحلیل جامعهشناختی مشارکت اجتامعی در طراحی و اجرای شبکه جمعآوری و ...

معناداری
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و جلسات بیشرت به آن پرداخته و شهروندان نسبت به پیامهای
مراکز بهداشتی ،کتابها و مجالت حساس بوده و مطالعه
منایند ،آگاهی آنها نسبت به موضوع و البته پیامدهای مثبت آن
بیشرت شده و در نتیجه مشارکت بهرتی خواهند داشت (کالمی
و همکاران1399 ،؛ الهیجانیان و محمدی1395 ،؛ صادقفام و
عبدی .)2021 ،طبق فرضیه چهارم شهروندانی که برپایه گنجایش
محلی و شهری در امور مختلف اجتامعی مشارکت میکنند و
شهروندان مشارکتطلب هستند و مشکالت محله را پیگیری
میکنند ،با شهرداری و شورای شهر برای حل مشکالت ارتباط
دارند ،در سازمانهای مردمنهاد عضو هستند و در برنامهها و
سایر پروژههای شهری مختلف مشارکت میکنند و متایل بیشرتی
برای مشارکت در پیادهسازی چنین طرحهایی دارند (دانشمهر
و هدایت1399 ،؛ کالمی و همکاران1399 ،؛ صادقفام و عبدی،
2021؛  ahnو همکاران2020 ،؛  Zhangو همکاران.)2020 ،
برپایه فرضیه پنجم ،شهروندانی که کیفیت زندگی پیرامون آنها
برایشان اهمیت دارد و احساس رضایت از عملکرد سازمانهای
مختلفی همچون اعضای خانواده و بستگان ،همسایگان ،کسبه،
شهرداری ،پلیس ،مسجد ،شورای شهر ،صنعت ،مسئولین،
رشکتها ،بهداشت و آموزش و پرورش داشته باشند ،با برنامههای
پیشنهادی آنها همراهی خواهند کرد و عدمهمراهی میتواند
ریشه در نبود رضایت از عملکرد این سازمانها داشته باشد.
با رضایت باال از کیفیت زندگی شهری مشارکت شهروندان در
اجرای این پروژه افزوده میشود (دانشمهر و هدایت1399 ،؛
 ahnو همکاران2020 ،؛  Metsonو همکاران2018 ،؛  Kropو
همکاران .)2008 ،در نهایت اینکه براساس فرضیه ششم ،عنرص
کلیدی دیگر در ارتقای مشارکت شهروندان ،اعتامد اجتامعی
و نهادی است که در اغلب پیشینههای تجربی مورد سنجش
قرار گرفته است .بهطوریکه اگر شهروندان بر اساس تجربه
گذشته خود نسبت به نهادها ،سازمانها ،مسئولین و سمنها
اعتامد داشته باشند ،نسبت به برنامههای پیشنهادی واکنش
مثبت نشان داده و در نتیجه در اجرای پروژه تصفیه فاضالب
شهری نیز مشارکت بیشرتی خواهند داشت (دانشمهر و
هدایت1399 ،؛ پاکروح و قنادی1397 ،؛ ساسولی و همکاران،
1394؛  Oberو همکاران2020 ،؛  Zhangو همکاران2020 ،؛
 Kropو همکاران .)2008 ،براساس این یافتهها و در بررسی
کارشناسی و مصاحبههای عمیق ،یافتههای پژوهش نشان داد،
فرصتهای اقتصادی قابل توجهی در این طرح وجود دارد.
بهطوریکه ،صنایع مختلفی که برپایه آب استوار هستند ،در
درجه اول دسرتسی بیشرتی به آب داشته و درنتیجه رونق پیدا
میکنند .صنایعی همچون صنعت فوالد و برخی از صنایع
تبدیلی دیگر بیشرتین استفاده را از این آب تولید شده خواهند
داشت .جذب رسمایهگذاری بیشرت در منطقه صورت میگیرد
نرشیه آب و توسعه پایدار

و این فرایند به مرحله قبل و رونق صنایع منطقه نیز بستگی
دارد .در مرحله دیگر صنایع موجود ،توسعه و تنوعبخشی پیدا
میکند و از سایر ظرفیتهای خام این منطقه استفاده میشود.
کشاورزی منطقه که به آب نیاز دارد در زمان بحران میتواند
به آب تولید شده مرتبط شده و در نتیجه رونق پیدا کند ،با
رونق محصوالت کشاورزی میتوان گفت صادرات نیز افزایش
پیدا میکند .در بخش دیگری نیز میتوان گفت مدیریت شهری
باتوجهبه دریافت عوارض فاضالب شهری میتواند درآمدهای
خود را افزایش دهد.
باتوجهبه اینکه در مدت زمان اجرای این پروژه نیاز به نیروی کار
وجود دارد ،با آغاز به کار آن جوانان زرندی مشغول به کار شده
و درآمدی را کسب خواهند کرد .در مرحله بهرهبرداری و تعمیر
و نگهداری نیز همین مسئله صادق است .باتوجهبه رونق صنایع
استان و رفع درصدی از کمآبی نیاز به اجرای پروژههای عمرانی
احساس شده و شهر زرند میتواند از استان این نوع بودجهها را
نیز با دفاع بیشرتی جذب کند .خانوادهها نیز باتوجهبه پرداخت
حق انشعاب و عوارض مدیریت بهرتی بر مرصف خانوار داشته و
در نتیجه از مرصف بیرویه خودداری میکنند .در نهایت اینکه
پیشبینی میشود با ورود آب بیشرت به چرخه اقتصادی استان
این استان به میزان قابل قبولی توسعه و رونق اقتصادی پیدا کند.
اما طرح فرصتهای اجتامعی مختلفی را طبق یافتهها بهدنبال
خواهد داشت؛ بهطوریکه درصورتیکه پروژه ،مداخلهای
فرصتهای اجتامعی برای جامعه نداشته باشد ،منیتواند توجیه
شود .پروژه فاضالب شهری زرند ،در درجه اول سالمت اجتامعی
و بهداشت جامعهای را افزایش میدهد و فرهنگ بهداشت و
پیشگیری از بیامریها را در این شهر توسعه میدهد .در درجه
دوم وضعیت اشتغال و در نتیجه پایداری اجتامعی این شهر رونق
پیدا میکند .یکی از مؤلفههای پایداری جامعه اشتغال است،
بنابراین ارتقای میزان اشتغال بر آن میافزاید .این پروژه یکی از
پروژههای مهم مدیریت شهری است و درصورتیکه بهدرستی
اجرا شود ،میتواند میزان رضایت و تعهد مردم در قبال مدیریت
شهری را افزایش دهد .طبق نظر کارشناسان و خربگرانی که از ظهر
زرند مورد مصاحبه قرار گرفتند ،از آنجاییکه در بلندمدت پروژه
سبب ماندگاری شهروندان میشود ،حس تعلق و هویت آنها را
نیز افزایش میدهد .اما درصورتیکه مردم از این شهر مهاجرت
منایند هویت آنها آسیب میبیند .باتوجهبه اینکه مردم در یک
پروژه عمرانی و اثرگذار در شهر زرند مشارکت میکنند ،فرصت
دیگر این پروژه ارتقای مشارکت اجتامعی شهروندان و رسیدن
به اهداف مشارکتطلبانه شهروندان پیش میآید؛ فراهمآوری
زمینههای مشارکت شهروندان از اولین اقداماتی است که مدیریت
شهری باید انجام دهد .شهر زرند باوجود صنایع مختلف ،شهری
است که در سطح متوسط توسعه در استان کرمان قرار دارد .این
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نوع پروژهها میتواند سطح محرومیت اجتامعی این شهر را کاهش
داده و این شهر را به توسعه نزدیکرت سازد .ارائه خدمات شهری نیز
انواع مختلفی دارد که یکی از آنها موضوع فاضالب شهری است ،با
اجرای این پروژه انتظار میرود ،عدالت در خدمات شهری فراهم
شده و مردم از این خدمات بهصورت عادالنه استفاده منایند .از
سوی دیگر کیفیت زندگی شهری نیز به رشایط محیطی بستگی
دارد و اجرا این پروژه با بهبود رشایط محیطی ،کیفیت زندگی را
در محالت مختلف افزایش میدهد .در نهایت اینکه در صورت
همکاری همگانی نهادهای مختلف شهر و همراهی با مردم ،اعتامد
نهادی را افزایش داده و زمینه اجرای پروژههای بعدی را فراهم
میآورد .طبق یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر در جهت اجرای
هرچه بهرت چنین پروژههای پیشنهاد میشود:
 .1آگاهیبخشی و اطالعرسانی بهصورت رسمی و غیررسمی
پیرامون اجرا پروژه
 .2تفاهم بینسازمانی و تشکیل کارگروههای نظارت و راهربی
بر اجرای طرح
 .3توجه به رضر و زیان مرتتب شهروندان و جربان آنها توسط
مدیریت
 .4استفاده از تجربه و مهارت پیامنکاران ،مجریان و متخصصین
بومی
 .5توجه جدی به برنامه زمانبندی طرح و کنرتل پروژه طبق آن
 .6اعطای امتیازها ،مشوقها و انگیزههای الزم به شهروندان
 .7متهیدات ایمنی و حفاظتی حین اجرای پروژه در معابر شهری
 .8ارائۀ مازاد آب تصفیهشده به کشاورزان و باغداران محلی.
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چکیده

Abstract

Purifier porous concrete as a new technology in the development of urban areas for the controlling and physical treatment of runoff has been considered in many industrialized
countries in recent years. The use of recycled compounds
in the manufacture of concrete in order to reduce the pressure on natural resources and also lower the carbon dioxide
generation for environmental preservation and sustainable
development is the main challenge of the civil industry. In
this study, two types of recycled ceramic and crushed concrete
aggregates and one type of pumice aggregate with pozzolanic
properties were used to make porous concrete to achieve the
study’s goals and necessity. Six mixing plans were designed
with high priority of permeability, sufficient strength, and suitable filtration. Mechanical properties including adsorption,
density, porosity, permeability, and compressive strength and
treatment efficiency (TOC removal) tests were performed on
concrete samples. The results of studies showed that the use
of pumice up to 25% replacement with recycled construction
materials increased the porosity and permeability of concrete
by 13 and 43%, respectively, and its density and compressive
strength decreased by 12.5 and 39%, respectively, compared
to the control sample. In the view of the removal of TOC,
a 13% increase in yield was observed for the sample with a
25% replacement of pumice. The outstanding performance of
the mixing plan containing pumice aggregates in mechanical
strength and treatability can be considered a new approach
to the use of recycled materials in the development and construction of urban areas.
Keywords: Total Organic Matter, Construction Waste,
Recycling, Adsorption, Runoff Treatment.

117

بنت متخلخل تصفیهگر بهعنوان فناوری نوین در توسعه فضای
شهری بهمنظور کنرتل و تصفیه فیزیکی روانابهای شهری
در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای صنعتی
 استفاده از ترکیبات بازیافتی در ساخت بنت.قرار گرفته است
بهمنظور کاهش فشار بر منابع طبیعی و همچنین کاهش تولید
گاز دیاکسیدکربن بهمنظور حفظ محیطزیست و توسعه پایدار
 در این پژوهش جهت.چالش اساسی صنعت عمران میباشد
 از دو نوع سنگدانه بازیافتی،رسیدن به اهداف و رضورت فوق
رسامیک و بتنی خردشده و یک نوع سنگدانه پامیس با خواص
 طرح6 .پوزالنی بهمنظور ساخت بنت متخلخل استفاده شد
 مقاومت کافی و تصفیهپذیری،اختالط با اولویت نفوذپذیری باال
 بر این اساس آزمایشات خواص مکانیکی.مناسب طراحی شدند
) نفوذپذیری و مقاومت فشاری، تخلخل، چگالی،(شامل جذب
) بر روی منونههای بتنی انجامTOC و تصفیهپذیری (حذف
25  نتایج مطالعات نشان داد استفاده از پامیس تا.پذیرفت
درصد جایگزین با مصالح ساختامنی بازیافتی میزان تخلخل و
 درصد افزایش و میزان چگالی43  و13 نفوذپذیری بنت بهترتیب
 درصد کاهش نسبت39  و12/5 و مقاومت فشاری آن بهترتیب
TOC  در بحث حذف آالینده آلی.به منونه شاهد داشته است
 درصد جایگزینی25  درصدی برای منونه با13 افزایش عملکرد
 عملکرد فوقالعاده طرح اختالط.پامیس مشاهده شده است
حاوی سنگدانههای پامیس در مقاومت مکانیکی و تصفیهپذیری
میتواند رویکرد نوین در استفاده از مصالح بازیافتی در توسعه
.و ساخت فضای شهری بهحساب آید
، بازیافت، نخاله ساختامنی، مواد آلی کل:واژههای کلیدی
. تصفیه رواناب،جذب
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مقدمه

نفوذپذیر مثل پیادهروها ،خیابانها ،جادهها و پارکینگها و سایر
کاربردهای مشابه استفاده میشود ( AlShareedahو ،Nassiri
 .)2020کفپوشهای متخلخل همچنین بهعنوان جاذب آالیندهها
عمل میکنند .آالیندههایی مانند فلزات سنگین ،هیدروکربنها و
مواد آلی به ذرات معلق و بدنه بتنی جذبشده و از بدنه آبی
حذف میشوند ( Muthuو همکاران2018 ،؛  Shabalalaو ،Ekolu
 .)2019فرآیندی که در بنت متخلخل اتفاق میافتد در واقع ترکیبی
از فرآیند جذب سطحی و ترسیب میباشد ( Officeو ،Support
 .)1999بنابراین بنت متخلخل در واقع بهمنظور مدیریت رواناب
شهری و جلوگیری از ایجاد آبگرفتگی و سیالب در سطوح شهر
و همچنین کاهش بار برخی از آالیندههای موجود در رواناب و
تصفیه آن تهیه و تولید میشود.
در بحث تصفیهپذیری بنت متخلخل مطالعاتی صورت پذیرفته
است که در آن Delatte ،نشان داد با عبور رواناب از بنت  %۶۴از
جامدات معلق و  %۷۹از غلظت رسب درون رواناب بکاهد (،Delatte
 Brattebo .)2018و  )2003( Boothعملکرد طوالنیمدت کفپوش
نفوذپذیر را بهعنوان جایگزین آسفالتهای نفوذناپذیر معمولی در
یک محوطه پارکینگ بررسی کرده است 89% .از منونههای رواناب
آسفالتی حاوی روغنموتور بوده و هیچ یک از منونههای رواناب
عبوریازکفپوشمتخلخلحاویروغ نموتورنبودهاست.همچنین،
 Nnadiو همکاران ( )2015امکانسنجی استفاده از فاضالب سطحی
تصفیهشده توسط روسازی بتنی در کشاورزی را بررسی کردند.
 Zhangeو همکارانش ( ،)2015بر روی پاکسازی آب رودخانه توسط
بنت متخلخلی پیشساخته تحقیق کردن ،آنها در نتیجه یافتند که نرخ
پاکسازی در  TOCدر حدود  80-60درصد و در مورد  T-Pدر حدود
 40-20درصد میباشد Shabalala .و همکاران ( )2017ستون بنت
متخلخل برای حذف فلزات سنگین از پساب زهکشی معدن اسید را
بررسی کردند .به تازگی  Yooو همکارانش ( ،)2018بتنی متشکل از
لجن خشک ،رسوب کلسیم کربنات و کلسیت را ساختند که قادر به
جذب آالیندههایی شامل مس ،رسب و روی است .اگرچه مطالعات
مختلفی امکان استفاده از بنت متخلخل بهعنوان کفپوش در تصفیه
آالیندههای موجود در رواناب و سیالبهای شهری را بررسی کردند،
اما مطالعات کمی در زمینه استفاده از سنگدانههای بازیافتی و
همچنین استفاده از پامیس در ساخت و توسعه بنت متخلخل و بررسی
تأثیر آن بر عملکردهای مکانیکی و تصفیه پذیری بنت متخلخل صورت
گرفتهاست.
هدف از این مطالعه استفاده از مصالح بازیافتی و رسامیک خردشده
در مخلوط بنت متخلخل و بررسی تأثیرات آنها بر تصفیه شاخص
 TOCدر رواناب شهری است ،همچنین بهمنظور بهبود عملکرد
تصفیه بنت متخلخل ،از سنگدانه پامیس بهصورت درصدی از
سنگدانههای بازیافتی استفاده میشود و اثرات این جایگزینی بر
خصوصیات مکانیکی و تصفیهپذیری بنت متخلخل بررسی میشود.

در سالهای اخیر پدیده گرمایش جهانی سبب بروز تغییرات اقلیمی
در رستارس جهان شده است ( .)2019 ،Al‐Ghussainاین تغییرات
در ایران با شدت بیشرت همراه بوده است ،بهطوریکه میتوان به
سیالبهای شدید  1398و خشکسالی  1400اشاره کرد (Afshar
و 2019 ،Fahmi؛  .)2019 ،Yadollahieافزایش مناطق شهری و
ساخت انواع پوششهای نفوذناپذیر هامنند آسفالت ،بنت و ...سبب
شده است ،سطح نفوذپذیر حوضههای آبی بسیار کاهش یابد و
در زمان بارندگیهای شدید و طوالنیمدت به علت کاهش میزان
نفوذپذیری حجم رواناب تولیدی بسیار افزایش مییابد .با افزایش
سطح رواناب و شسنت سطوح ،حجم وسیع از آالیندههای نوظهور به
رواناب شهری واردشده که میتواند منجر به سیالبهای منطقهای
با آلودگی فراوان شود ( Wickeو همکاران .)2021 ،در فصول بارانی
بسیاری از ترکیبات موجود در سطح خیابان توسط رواناب ایجاد شده
شسته میشود ،این ترکیبات هامنند هیدروکربنهای پلی آروماتیک،1
مشتقات نفتی ،روغن و  ...در رواناب موجود میباشند و میتواند
مخاطرات فراوانی برای محیطزیست داشته باشد ( Sunو ،Shang
 .)2018برای اندازهگیری این ترکیبات شاخص کربن آلی کل ()TOC
میتواند اطالعاتی در جهت میزان آلودگی موجود در رواناب بدهد،
 TOCیا کل کربن آلی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی ترکیبات
آلی در آب و فاضالب است .در دهه  1970میالدی در بخش کیفیت
آب TOC ،یک شاخص کیفی و متیزي آب معرفی شد .مقادیر TOC
در آبهای طبیعی ناشی از تخریب ریشه گیاهان ،تجزیه بدن
جانوران میباشد .همچنین منابع تولید این آالیندهها توسط انسان
شامل آفتکشها ،کودهای معدنی ،متاس آب با فاضالب میباشد،
این عوامل به همراه عوامل متعدد دیگر در مجموع باعث افزایش
غلظت مواد آلی بیشازحد استاندارد در اکرث منابع آبی در جهان شده
است ( Viscoو همکاران .)2005 ،بهطورکلی کربن آلی تأثیری بر
سالمتی انسان ندارد؛ اما زمانی که این مواد با مواد ضدعفونیکننده
ترکیب شوند باعث به وجود آمدن تولیدات جانبی ( )DBPsشده
که شامل ترکیباتی نظیر تریهالومتانها ( )THMsو هالواستیکها
میشود ( .)2010 ،EPAبنابراین حذف این نوع آالیندهها از آب امری
رضوری به شامر میرود.
سیستمهای روسازی نفوذپذیر ،بهطور گسرتدهای در مدیریت آب
باران شهری مورد استفاده قرار گرفته است ،بنت متخلخل یک سیستم
روسازی نفوذپذیر است که توانایی کاهش آلودگی روانابهای
سطحی با قابلیت کاربرد در فضای شهری را دارد که میتواند جهت
کنرتل سیالب موردتوجه باشد ( Prattو همکاران .)1989 ،این بنت
شامل خمیر سیامن و درشتدانه هست که میتواند مایعات را
زهکشی کرده و بهعنوان کفپوش در سطح شهر استفاده شود (Liu
و همکاران .)2016 ،بنت متخلخل بیشرت در سیستمهای روسازی
نرشیه آب و توسعه پایدار
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مواد و روشها

 ۱۵درجه سانتیگراد وجود دارد ،این سیامن کاربرد گسرتده دارد.
جدول ( )1ترکیبات شیمیایی سیامن مورد استفاده در این پژوهش
را نشان میدهد.

 مواد و مصالح-1سیامن:
سیامن مورد استفاده در این آزمایش سیامن پرتلند تیپ 2
میباشد که از کارخانه سیامن تهران تهیهشده است .سیامن پرتلند
نوع  ۲برای ساخت بنتهایی که حرارت هیدراسیون متوسط در
آنها رضوری بوده و حمله سولفاتها به آنها در حد متوسط
باشد ،مورد استفاده قرار میگیرد .این سیامن در کلیه سازههای
بتنی قابلاستفاده میباشد و در محیطهای آبوخاک که غلظت
یون سولفات در حد متوسط است ،کاربرد دارد .همچنین برای
بنتریزی در هوای تااندازهای گرم که خطر افزایش دمای بنت
معمولی به بیش از  ۳۲درجه سانتیگراد و بنت حجیم به بیش از
اجزاء (درصد)
سیامن

SiO2
21/74

-2سنگدان ههای درشت:
در این پژوهش از مصالح بازیافتی خردشده و رسامیک خردشده
با اندازه  4/75الی  9/5میلیمرت (الک شامره  4و  3/8اینچ) و
همچنین از سنگدانههای پامیس با اندازههای اسمی  4/75تا
 9/5میلیمرت که از معدن یاران واقع در شهرستان قروه تهیهشده
است ،استفاده میشود .شکل ( )1تصویر مربوط به سنگدانههای
پامیس ،بتنی ،رسامیکی را نشان میدهد .همچنین جدول ()2
مشخصات شیمیایی و فیزیکی سنگدانههای پامیس را نشان
میدهد.

جدول  -1ترکیبات شیمیایی سیامن
MgO Fe2O3
CaO TiO2 Al2O3
2/0
4/0
63/04
5/0

K2O
-

SO3
2/3

Na2O
-

شکل  –1تصاویر مربوط به سنگدانه مورد مطالعه در این پزوهش الف)پامیس ،ب) مصالح بازیافتی ،ج) رسامیک
مشخصات
شیمیایی
مشخصات
فیزیکی

جدول  -2مشخصات شیمیایی و فیزیکی سنگدانههای پامیس
MgO Fe2O3 CaO Al2O3 SiO2
اجزاء
0/48
1/5
1/56 15/8 72/86
درصد
ظاهر
سختی
وزن مخصوص ( )gr/cm3دانسیته ()gr/cm3
متخلخل
7 – 8/5
0/6 – 0/8
1/6 –2/4

طرح اختالط و ساخنت منونههاهیچ استانداردی برای طرح اختالط بنت متخلخل وجود ندارد،
بااینحال کمیته  522بنت متخلخل موسسه بنت آمریکا ()ACI
استفاده از مصالح بازیافتی در ساخت بنت متخلخل بهمنظور حذف  TOCاز رواناب شهری

K2O
4/1

Na2O
3/7

pH
6/3 – 6/8

در یک گزارشی ،یک روش  8مرحلهای برای طرح اختالط در
نظر گرفت .ورودیهای این روش نسبت آب به سیامن ،تخلخل،
چگالی مصالح درشتدانه بهصورت خشک هست .مقدار آب
119

ادب ،ح .و عباسی ،م

به سیامن با استفاده از یک رابطه بین تخلخل و حجم خمیر
برای یک بنت متخلخل فرشده خوب و سبک تعیین میشود.
هرچند ،این روش فقط برای متناسبسازی اولین دوره آزمایشی
استفاده میشود که سپس برای دستیابی به ویژگیهای مطلوب
اصالح میشوند ( Duan .)2020 ،Nassiriو همکاران (،)2018
برای تأثیر نسبت آب به سیامن و نسبت مصالح به سیامن
گزارش داد ،افزایش این نسبت آب به سیامن در یک محدوده
خاص ،موجب افزایش تخلخل و نفوذپذیری بنت متخلخل و
درنتیجه کاهش مقاومت فشاری آن میشود ،همچنین برای
تأثیر نسبت مصالح به سیامن ( )A/Cنتایج حاکیاز افزایش
تخلخل و نفوذپذیری بنت در اثر افزایش این نسبت میباشد .در
این پژوهش بهمنظور حفظ مقاومت فشاری بنت ،نسبت آب به
سیامن برای همه منونهها  0/4در نظر گرفته میشود همچنین
نسبت مصالح به سیامن ( )A/Cبرای همه منونهها  3/5در نظر
گرفته میشود و بهمنظور مقایسه نتایج تصفیه بنت ،پامیس به
میزان  5تا  25درصد جایگزین مصالح بازیافتی رسامیکی و بتنی
میشود.
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تهیه بنت ،حرارت و دمای محلی
است که فرایند تهیه بنت انجام میشود ،بهطوری که با افزایش
دما مقاومت فشاری بنت افزایش و تخلخل و نفوذپذیری کاهش
مییابد ( Chanو همکاران .)2000 ،منونههای بتنی بر مبنای
روشهای  10-522R ACIآماده میشوند .منونهها تحت رشایط
محیطی (دمای  24±2و رطوبت نسبی  )50±%5تهیه و قالببندی
میشوند ،ابتدا اجزای خشک مخلوط شامل سیامن ،سنگدانههای
منونه
P0
P5
P10
P15
P20
P25

W/C
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4

بازیافتی و پامیس به مدت  3دقیقه در ظرف همزن مخلوط
میشوند .سپس آب بهتدریج اضافه میشود و مخلوط دوباره به
مدت  3دقیقه دیگر هم زده میشود تا یک مخلوط همگن بهدست
بیاید .مخلوط بنت متخلخل تازه در لولههای پلیکا با قطر و ارتفاع
بهترتیب  5و  20سانتیمرتی و همچنین مکعبهای 10×10×10
سانتیمرتی در دو الیه قالبریزی میشوند و بهمنظور اطمینان
از تراکمِ خوب به مدت  10ثانیه روی میز ویرباتور قرار میگیرند،
پسازآن بهمنظور جلوگیری از تبخیر آب ،منونهها به مدت 24
ساعت با یک ورق پالستیکی پوشانده میشوند .سپس از قالب
جدا میشوند و تا زمان آزمایش (به مدت  28روز) در یک مخزن
آب در دمای  25درجه قرار میگیرند.
ابتدا منونه کنرتلی ساخته میشود و سپس بهمنظور افزایش عملکرد
بنت در بهرت کردن کیفیت رواناب و فاضالب شهری و صنعتی
در منونههای بعدی از پامیس با اندازه  4/75–9/5میلیمرت با
نسبتهای  25 ،20 ،15 ،10 ،5درصد وزنی استفاده میشود ،این
سنگدانهها بهصورت درصد وزنی جایگزین دانههای رسامیکی
و بتنی میشود .هر منونه با حرف  pو یک عدد عالمتگذاری
میشود که عدد نشاندهنده درصد پامیس استفادهشده در منونه
بهعنوانمثال برچسب  p0نشاندهنده منونه بتنی با  0درصد
پامیس و برچسب  p25منایانگر منونه با  25درصد جایگزینی
پامیس میباشد ،از هر ترکیب  3منونه ساخته میشود و متامی
آزمایشات مانند تخلخل ،نفوذپذیری و مقاومت فشاری روی هر
 3منونه انجام میشود .جزئیات طرح اختالط بنت در جدول ()3
نشان داده شده است.

جدول  -3جزئیات طرح اختالط منونههای بتنی
Pumice (kg/m3( W (kg/m3( C (kg/m3( RA (kg/m3( A/C
0
105
262/5
1102/5
3/5
55/125
105
262/5
1047/375
3/5
110/25
105
262/5
992/25
3/5
165/375
105
262/5
937/125
3/5
220/5
105
262/5
882
3/5
275/625
105
262/5
826/875
3/5

روشهای آزمایش-1آزمایشات تصفیه
جهت مطالعه ستون جذب از پایلوت شکل ( )2استفاده شد ،ستون
جذب با ارتفاع  20سانتیمرت و قطر داخلی  5سانتیمرت از جنس پلیکا
انتخاب شد ،برای انجام آزمایش از محلول شبیهسازیشده رواناب
شهری استفاده میشود ،همچنین دبی جریان با استفاده از یک
پمپ با نرخ  6/5 ml/minمطابق با رسعت معمول رواناب شهری
تنظیم میشود ،بهعبارتدیگر جریان دامئی با دبی  6/5 ml/minاز

 -3-2تهیه محلول شبیهسازیشده رواناب
بهمنظور تهیه رواناب شهری شبیهسازیشده در آزمایشگاه ابتدا
آب خام بر اساس روشهای مرسوم تهیه میشود و سپس افزودنی
موردنظر به آب اضافه میشود تا محلول با رشایط مشابه با
رواناب شهری ساخته شود .براین اساس مقدار  69/14میلیگرم بر
واحد لیرت گلوکز به عنوان عامل شبیهساز رواناب مصنوعی شهری
به محلول مورد آزمایش اضافه میشود .متامی آزمایشات بر روی
محلول تازه انجام پذیرفت.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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ستون جذب عبور داده میشود ،بنابراین مدتزمان متاس رواناب با
سطح حفرات موجود در بنت حدود  1ساعت میباشد و در نهایت
محلول خروجی از ستون جمعآوریشده و در بطریهای منونهگیری
ریخته میشوند و تا زمان آزمایش در یخچال با دمای  4درجه

سانتیگراد نگهداری میشوند .الزم به ذکر است بهمنظور پرهیز
از اثر دیواره جانبی و ایجاد ثبات در فرایند جذب ،جهت جریان
از پایین به باال در نظر گرفته میشود .همچنین برای اندازه گیری
میزان  TOCاز دستگاه  Shimadzu TOC 5000استفاده شد.

شکل  -2شامتیک پایلوت مورد استفاده جهت آزمایش تصفیه

نفوذپذیری عبارت است از توانایی یک ترکیب یا ماده در زهکشی
در واحد زمان از واحد سطح بر اساس شیب هیدرولیکی .بهطورکلی
دو روش برای اندازهگیری نفوذپذیری ماده وجود دارد :روش افت
هد ( )FHMو روش هد ثابت ( .)CHMنتایج بهدستآمده از این
دو آزمایش برای تعیین رضیب نفوذپذیری بنت متخلخل قابلاعتامد
میباشد .بااینحال مقدار رضیب نفوذپذیری بهدستآمده از روش
 CHMپایینتر از روش  FHMمیباشد .هد ابتدایی و نهایی آب
بهطور قابلتوجهی نتایج آزمایش را در  FHMتحت تأثیر قرار
میدهد؛ اما در روش  CHMهد آب ثابت است (،Al‐Ghussain
 .)2019در مطالعهی حارض برای بهدستآوردن رضیب نفوذپذیری
از روش هد ثابت بر مبنای قانون دارسی ویسباخ استفاده
میشود ،مقدار دبی خروجی از منونه بنت متخلخل با استفاده از
زمانسنج و یک ظرف مدرج اندازهگیری شده و در نهایت رضیب
نفوذپذیری بر مبنای رابطه ( )2محاسبه میشود .الزم به ذکر است
که طول منونهها ،اختالف ارتفاع آب (هد) و سطحمقطع منونهها
ثابت است ،که به ترتیب  20سانتیمرت 40 ،سانتیمرت و 19/63
سانتیمرتمربع میباشد .شکل ( )3پایلوت استفادهشده برای تعیین
نفوذپذیری را نشان میدهد.
			
()2
Kt=QL/AH
در رابطه فوق  :Ktرضیب نفوذپذیری ( )cm/sو  :Qدبی جریان
خروجی آب ( )ml/sو  :Lطول منونه ( )cmو  :Aسطح مقطع
منونهها ( )cm2و  :Hارتفاع هد ثابت آب ( )cmمیباشند.

-2آزمایشات تخلخل و نفوذپذیری
تخلخل یکی از مشخصات قابلاعتامد بنت میباشد که میتوان
به کمک آن ،یک ماده متخلخل و نفوذپذیر را ارزیابی کرد.
در واقع تخلخل مقدار منافذ و فضاهای خالی بنت است که
بهصورت درصدی از حجم یک ماده تعریف میشود .مقدار
تخلخل بنت متخلخل با استفاده از روشهای مختلف میتواند
اندازهگیری شود ،بهعنوان مثال روش ( Corelokبراساس
استاندارد  ،)7063 ASTMDروش مونتز و همکاران ،روش
خأل و روش تحلیل تصاویر ،در این مطالعه با استفاده از روش
استاندارد  ASTM C1754یا هامن روش مونتز و همکاران
تخلخل بنت محاسبه میشود .این تست محبوبیت زیادی دارد
چون به ابزار پیچیدهای نیاز ندارد و همچنین یک آزمون رسیع
و رسراست است ،مقدار تخلخل بنت متخلخل بهصورت اختالف
وزن بین حالت غوطهور شده منونه در آب باحالت خشک منونه
تعریف میشود؛ و مقدار میانگین  3منونه مکعبی بهصورت
درصد تخلخل بنت متخلخل معرفی میشود .رابطه ( )1میزان
تخلخل منونههای بتنی را مشخص میکند.
()1
p=[1-(WDryoven-WSum)/(V×ρw )]×100
در رابطه فوق  :pتخلخل حجمی منونهها و  :WDryovenوزن
منونه خشکشده در آون ( )gو  :WSumوزن منونهها در حالت
غوطهوری ( )gو  :Vحجم منونهها ( )cm3و  : ρwچگالی ظاهری
آب ( )gr/cm3میباشند.
استفاده از مصالح بازیافتی در ساخت بنت متخلخل بهمنظور حذف  TOCاز رواناب شهری
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با استفاده از رابطه ( )3محاسبه میشود ،این آزمایش بر هر
 3منونه بتنی انجامشده و در آخر میانگین مقاومت فشاری
 3منونه گزارش میشود .شکل ( )4تست مربوط به مقاومت
فشاری را نشان میدهد.
				
()3
fc=W/A
در رابطه فوق  :fcمقاومت فشاری منونه ( )Mpaو  :Wحداکرث
بارگذاری ( )Nو  :Aسطح بارگذاری منونه ( )cm2میباشند.

شکل  -3تصویر پایلوت آزمایش نفوذپذیری

-3-4-2آزمایشات مقاومت فشاری
آزمایش مقاومت فشاری منونهها بر اساس استاندارد ()2018
 ASTM C39بهمنظور بررسی رفتار مکانیکی بنت متخلخل انجام
میشود .این آزمایش با استفاده از یک ماشین فشاری با حداکرث
ظرفیت بارگذاری  3000 KNانجام میشود .منونههای بتنی با
اندازههای  100×100×100میلیمرتی با رسعت بارگذاری 0/6
مگاپاسکال بر ثانیه به سطح بارگذاری میشوند تا زمانی که
بشکنند .حداکرث بارگذاری انجامشده و مقاومت فشاری ()fc

شکل  -4تست مربوط به آزمایش مقاومت فشاری

نتایج و بحث

 .)2020طبق نتایج میزان نفوذپذیری منونهها برای منونه کنرتلی
 2/2سانتیمرت بر ثانیه میباشد که با افزایش درصد جایگزینی
پامیس با افزایش همراه بوده و برای منونه با 25درصد پامیس،
میزان نفوذپذیری به  3/16سانتیمرت بر ثانیه میرسد ،که در
مقایسه با منونه کنرتلی  43درصد افزایشیافته است.
میزان نفوذپذیری بهطور مستقیم به تخلخل مؤثر منونهها
بستگی دارد ( Ibrahimو  .)2016 ،Razakجدول ( )4نتایج
تخلخل و نفوذپذیری را نشان میدهد ،طبق نتایج جدول
( ،)4قابلمشاهده است که با افزایش تخلخل منونهها ،میزان
نفوذپذیری افزایش مییابد .شکل ( )5نتایج آزمایش تخلخل و
نفوذپذیری را نشان میدهد.

تخلخل و نفوذپذیریبرای آزمایشات تخلخل و نفوذپذیری از هر ترکیب  3منونه مورد
آزمایش قرار گرفت و نتایج بهصورت میانگین محاسبه شد .براساس
نتایج افزایش جایگزینی پامیس موجب افزایش تخلخل و در نتیجه
نفوذپذیری منونههای بتنی میشود روند نفوذپذیری و تخلخل
بههمپیوسته است و با هم ارتباط مستقیم دارند .تخلخل بیشرت
بهاندازه سنگدانهها ،شکل و طرح اختالط بستگی دارد (Chang
و همکاران2016 ،؛  Zhangو همکاران)2017 ،؛ بنابراین افزایش
جایگزینی پامیس در ترکیب باعث افزایش تخلخل میشود .میزان
تخلخل برای منونه با  25درصد جایگزینی پامیس  29/57درصد
میباشد که در مقایسه منونه کنرتلی حدود  9درصد افزایش داشته
است ،دلیل این افزایش مربوط به شکل سنگدانههای پامیس
میباشد که در مقایسه با سنگدانههای بازیافتی دارای بافت
متخلخلتر و همچنین زاویه تیز کمرتی میباشد.
مقدار تخلخل برای منونههای بتنی متخلخل بیشرت در بازه  15تا 37
درصد میباشد ()2020 ،Nassiri؛ با توجه به نتایج بهدستآمده،
میزان تخلخل منونهها در محدوده  20تا  29درصد میباشد.
همچنین مقدار نفوذپذیری برای منونههای بتنی متخلخل بیشرت
در محدوده  0/076تا  3/5سانتیمرت بر ثانیه میباشد (،Nassiri
نرشیه آب و توسعه پایدار

جدول  -4نتایج آزمایشات تخلخل و نفوذپذیری
شامره منونه تخلخل (درصد) رضیب نفوذپذیری ()cm/s
2/20
20/77
P0
2/67
21/46
P5
2/69
24/77
P10
3/04
26/33
P15
3/11
27/81
P20
3/16
29/57
p25
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سیامن باتوجهبه افزایش حجم سنگدانهها افزایش یابد ،میتوان
انتظار داشت که منونههای حاوی پامیس مقاومت بیشرتی
خواهند داشت ،اما ازآنجاکه هدف اصلی این مطالعه ارزیابی
عملکرد حذف آالیندههای  TOCتوسط بنت متخلخل میباشد،
افزودن پامیس به منونهها بهمنظور بهبود توانایی بنت در تصفیه
و حذف آالینده  TOCبوده و از اثرات منفی این جایگزینی
بر مقاومت بنت تا جاییکه معیارها و ضوابط را جهت کاربرد
بهعنوان جمعآوری کننده رواناب در بامها و جدول پیادهرو
برآورده کند،رصف نظر میشود.
نتایج نشان دهنده ارتباط مستقیم بین چگالی توده و مقاومت
فشاری بود ،بهعبارتدیگر با کاهش چگالی منونهها ،مقاومت
فشاری آنها نیز کاهش مییابد ،بنابراین ترکیبات با پامیس
کمرت چگالی و مقاومت فشاری بیشرتی دارند.
طبق مطالعات قبلی هنگامیکه متغیرهای مؤثر ،جنس سنگدانه،
طرح اختالط ،انواع درجهبندی ،نسبت آب به سیامن و درصد
ریزدانه استفادهشده در ترکیب باشد ،ارتباط بین تخلخل و مقاومت
فشاری ،معکوس میباشد .طبق نتایج نشان دادهشده در جدول ()5
میتوان ارتباط بین تخلخل و مقاومت فشاری و همچنین چگالی
منونهها را مشاهده کرد .شکل ( )6نتایج چگالی و مقاومت فشاری
و تخلخل را بهمنظور مقایسه بهرت ،نشان میدهد.

3.4
3.2
2.8
2.6
2.4
2.2

ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی )(cm/s

3.0

2.0
30

28

26

24

ﺗﺨﻠﺨﻞ )درﺻﺪ(

22

20

شکل  -5منودار نتایج نفوذپذیری و تخلخل

مقاومت فشاریبرای آزمایش مقاومت فشاری 3 ،منونه از هر ترکیب مورد آزمایش
قرار گرفت و میانگین مقاومت فشاری  3منونه محاسبه شد.
بهطورکلی مشخص شد که با جایگزینی پامیس ،مقاومت فشاری
منونهها کاهش مییابد ،بیشرتین مقاومت فشاری مربوط به
منونه کنرتلی بود که  15/5مگاپاسکال میباشد و کمرتین مقاومت
فشاری مربوط به منونه با  25درصد پامیس میباشد که مقدار آن
 9/26مگاپاسکال میباشد که در مقایسه با منونه کنرتلی حدود 39
درصد کاهش یافته است.
مقدار مقاومت فشاری برای منونههای بتنی متخلخل بیشرت در بازه
 2/8تا  28مگاپاسکال میباشد ( AlShareedahو )2020 ،Nassiri؛
بنابراین باتوجهبه نتایج بهدستآمده ،میزان مقاومت فشاری در
محدوده قابل قبولی برای منونههای بتنی متخلخل میباشد.
خواص مکانیکی و فیزیکی سنگدانههای استفادهشده در
ترکیب بنت ارتباط مستقیم با خصوصیات مکانیکی بنت متخلخل
مانند مقاومت فشاری دارد ( Loriو همکاران .)2019 ،میزان
کاهش مقاومت فشاری در منونههای حاوی پامیس ،میتواند
به دلیل افزایش میزان حجم منونهها (باتوجهبه چگالی کمرت
سنگدانههای پامیس نسبت به دانههای رسامیکی و بتنی) در
یک وزن معین باشد و همچنین ساختار سنگدانههای پامیس
که نسبت به سنگدانههای بتنی و رسامیکی بافت متخلخلتر
دارد ،با افزایش پامیس میزان جذب آب منونههای بتنی افزایش
میابد ،این عوامل میتوانند منجر به کاهش میزان آب موثر در
فرآیندهای هیدراتاسیونی سیامن شوند ،همچنین میزان پخش
شدن سیامن باتوجهبه افزایش سطح موثر منونههای بتنی در اثر
افزایش پامیس افزایش مییابد بنابراین ضخامت فیلم تشکیل
شده سیامن بر سطح سنگدانهها کاهش یافته و در نتیجه آن
پیوند بین سنگدانهها ضعیفتر میشود که در نهایت منجر
به کاهش مقاومت فشاری بنت میشود .بهمنظور کاهش اثرات
منفی افزایش پامیس بر مقاومت فشاری بنت ،میتوان میزان وزن
خمیر سیامن مرصفی را افزایش داد (بهعبارتدیگر نسبت A/C
را در ترکیب بنت کاهش داد) .بنابراین درصورتیکه میزان خمیر

1.5

20
18

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری)(Mpa

1.4

16

ﭼﮕﺎﻟﯽ)(g/cm3

استفاده از مصالح بازیافتی در ساخت بنت متخلخل بهمنظور حذف  TOCاز رواناب شهری

جدول -5نتایج آزمایشات مقاومت فشاری و چگالی و تخلخل منونهها
تخلخل
منونه مقاومت فشاری چگالی
(( )gr/cm3درصد)
()Mpa
20/77
1/45
15/50
P0
21/46
1/42
13/67
P5
24/77
1/38
11/34
P10
26/33
1/35
10/50
P15
27/81
1/29
9/90
P20
29/57
1/27
9/26
p25

14

1.3

12
10

1.2

8
1.1

6
32

30

ﻣﻘﺎوﻣت ﻓﺷﺎری))Mpa
))Mpaﻣﻘﺎوﻣت ﻓﺷﺎری)( Linear

28

26

ﺗﺨﻠﺨﻞ)درﺻﺪ(

24

22

20

ﭼﮕﺎﻟﯽ))g/cm3
))g/cm3ﭼﮕﺎﻟﯽ)( Linear

شکل  -6منودار نتایج چگالی و مقاومت فشاری و تخلخل
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حذف TOCدر فرآیند تصفیه ،پارامرتهای تأثیرگذار در حذف آالینده مدت
زمان جذب ،pH ،ظرفیت جذب و میزان غلظت آالینده در
محیط آبی میباشد .در فرآیند انجام این تست میزان  pHدر
حالت خنثی بوده است و مدت زمان جذب در حدود  1ساعت
میباشد که از متغیرهای ثابت بوده است .در صورتیکه مدت
زمان جذب افزایش یابد میزان جذب می تواند افزایش یابد.
شکل ( )7عملکرد منونههای بتنی در تصفیهپذیری تغییرات
شاخص  TOCنشان میدهد .بهطورکلی مشخص شد افزایش
درصد جایگزینی پامیس موجب افزایش نسبی درصد حذف
 TOCمیشود .میزان کاهش  TOCدر منونه کنرتلی  P0بدون
پامیس حدود  35درصد بود که با افزایش پامیس در منونههای
بعدی با شیب  5/97افزایش مییابد و در نهایت برای منونه
برای  25درصد پامیس به بیش از  48درصد میرسد که در
مقایسه با منونه کنرتلی  13درصد افزایش داشته است .هامنطور
که مشاهده میشود بنت متخلخل ،عملکرد موثری در حذف
آالیندهها داشته که ناشی از فرآیند جذب است .تخلخل موجود
در مصالح بازیافتی سبب جذب و ایجاد نیروی واندروالسی در
سطوح سنگدانهها شده است که سبب این فرآیند شده است.

افزایش سطح سنگدانه با جایگزنی  25درصد سنگدانههای
پامیس سبب افزایش این راندمان شده است .پامیس سطح
موثر بیشرتی نسبت به سنگدانه رسامیکی و بتنی دارد .همین
امر موجب افزایش درصد جذب شده است .الزم به ذکر است
نقش سنگدانههای بازیافتی بتنی بعد از پامیس در حذف TOC
بیشرت از رسامیک بوده است .بدون تردید استفاده از مصالح
بازیافتی متخلخل با ظرفیت جذب باال به رشط تأمین مقاومت
مکانیکی کافی ،می تواند در تصفیهپذیری بنت مورد توجه باشد.
60
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ TOC
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45.13
p0
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شکل  -7منودار تغییرات شاخص TOC

ماده معدنی در حذف آالینده میباشد که در به دلیل ایجاد
سطح باال ،تخلخل زیاد و بهواسطه ایجاد جذب سطحی منجر
به حذف آالیندهها از منابع آب میشود .توصیه میشود در
تحقیقات آینده در زمانبندی متفاوت عملکرد تصفیه پذیری
این بنت مطالعه شود.

نتیجهگیری
در این پژوهش توسعه ساخت بنت متخلخل با رویکرد استفاده از
مصالح بازیافتی و کاهش فشار بر روی منابع معدنی بهمنظور
حذف  TOCبررسی شد .بررسی خواص مکانیکی منونه بتنی با
 25درصد جایگزینی پامیس نشان میدهد که میزان تخلخل و
نفوذپذیری بنت به ترتیب  13و  43درصد افزایش و میزان چگالی
و مقاومت فشاری آن به ترتیب  12/5و  39درصد کاهش نسبت
به منونه شاهد داشته است .در واقع جایگزینی پامیس سبب
افزایش میزان نفوذپذیری ،ایجاد روسازی با تخلخل مناسب
و به دنبال آن سبب کاهش میزان مقاومت بنت شده است.
بااینحال مقاومت ایجادشده در محدوده استاندارد برای بنت
متخلخل بوده است و میتواند بهعنوان روسازی سبک استفاده
شود .در بحث حذف آالینده آلی  TOCافزایش عملکرد 13
درصدی برای منونه با  25درصد جایگزینی پامیس مشاهده شده
است .بهطورکلی بنت متخلخل عملکرد مناسبی در نفوذپذیری
و کاهش آالیندهها دارد که با استفاده از پامیس بهعنوان
جایگزین سنگدانه این عملکرد بهمراتب بهرت میشود .اگرچه،
باتوجهبه افزایش نفوذپذیری بنت ،احتامل بروز واکنشها نظیر
خوردگی در بنت باید بررسی شود .علت اصلی بهبود عملکرد
بنت در تصفیهپذیری با جایگزینی پامیس ،توانایی باالی این
نرشیه آب و توسعه پایدار
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چکیده

Abstract
The construction of structures such as gutters, despite
erosion control, can be due to the formation of a localized flow structure such as sudden expansion and
contraction at the flow passage, the formation of downstream flow, and its impact on the channel bed upstream
of the gutter and The shear layer and the resulting turbulence can cause local erosion and threat to the structure.
In this research, using the two-dimensional numerical
model SRH-2D, the flow pattern around the spur dike
wall was simulated with angles of 45, 90, and 135 degrees
in the channel. The results showed that with an angle of
45 degrees, the length of the return zone of the stream
will be about 2 and 8 times shorter than the 90 and 135°
angle, respectively. However, in a spur dike with a 90
degree angle, the length of the return zone is about 3.5
times shorter than when the breaker is located at an angle of 135 degrees in the channel. Also, shear stress in
the areas close to the floor in the spur dike with an angle
of 45 degrees is the lowest value and the breaker with an
angle of 135 degrees has the highest value.

،احداث سازههایی مانند آبشکن علیرغم کنرتل فرسایش
میتواند به دليل شکلگیری ساختار موضعی جریان مانند
 شکلگیری،انبساط و انقباض ناگهانی در مقطع عبور جریان
جریان رو به پایین و برخورد آن به بسرت کانال در باالدست
،آبشکن و شکلگیری الیه برشی و آشفتگیهای ناشی از آن
 در.باعث ایجاد فرسایش موضعی و تهدید برای سازه باشد
SRH-ا2D این تحقیق با استفاده از مدل عددی دو بعدی
 با زوایای قرارگیری،الگوی جریان در اطراف دیواره آبشکن
 نتایج نشان. درجه در کانال شبیهسازی شد135  و90 ،45
 طول ناحیه برگشت جریان، درجه45 داد در آبشکن با زاویه
 به ترتیب نزدیک، درجه135  و90 نسبت به زاویه قرارگیری
 درحالیکه در آبشکن با. برابر کمرت خواهد شد8  و2 به
 طول ناحیه برگشت جریان در، درجه90 زاویه قرارگیری
 برابر کمرت از حالتی است که آبشکن با زاویه3/5 حدود
 همچنین تنش برشی. درجه در کانال قرار گرفته باشد135
 درجه45 در نواحی نزدیک به کف در حالت آبشکن با زاویه
 درجه بیشرتین مقدار135 کمرتین مقدار و آبشکن با زاویه
.را دارا میباشد

Keywords: Flow Pattern, Spur Dike, 2D Numerical Model,
SRH-2D.

، مدل عددی دو بعدی، آبشکن، الگوی جریان:واژههای کلیدی
.SRH-ا2D
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مقدمه

دهد Xiufang .و همکاران ( )2012الگوی جریان آشفته
پیرامون تک آبشکن با هندسه متفاوت را مطالعه کردند و
دریافتند بیشرتین آشفتگی پیرامون آبشکن ذوزنقهای به وقوع
میپیوندد .اعزی و همکاران ( )1397با استفاده از مدل عددی
دو بعدی  CCHE-2Dالگوی جریان و تغییرات بسرت آبراهه
در اطراف سازه آبشکن را شبیهسازی کردند و دریافتند مدل
عددی با دقت مناسبی الگوی جریان را در اراف آبشکن منفرد
و رسی آبشکنها شبیهسازی میمناید Vaghefi .و همکاران
( )2017رشایط جریان در اطراف آبشکن  Tشکل با حضور سازه
محافظ را مطالعه کردند و دریافتند حداکرث تنش برشی بسرت
برای سازه محافظ در حالتهای جاذب و دافع  23/5درصد و
 17/6درصد نسبت به حالت عمود افزایش مییابد .همچنین
قدرت جریان ثانویه در نزدیکی آبشکن برای زوایای کمرت از
 15درجه در حاالت جاذب و دافع  24درصد و  14/5درصد
افرایش داشته است .این مقادیر برای زوایای  20تا  30درجه
 14/6درصد و  15/5درصد کاهشی بوده است Lee .و Jang
( )2016اثر فاصله بین آبشکنهای رسی بر آبشستگی بسرت
و الگوی جریان را بررسی کردند و دریافتند عمق آبشستگی
در حالت تعادل دینامیک ثابت و عمق آبشستگی بی بعد با
زیاد شدن فاصله زیاد میشود Kumar .و همکاران ( )2018به
بررسی آبشستگی اطراف آبشکنهای ساده و  Tشکل پرداختند
و دریافتند آبشکن  Tشکل در حفاظت از بسرت و کاهش
عمق آبشستگی و خرابیهای سازههای آبی موثرتر میباشد.
اسمعیلی و همکاران ( )1399به بررسی آزمایشگاهی تأثیر
حضور و عدم حضور آبشکنهای رسی بر مولفههای طولی
رسعت در یک کانال پیچانرود پرداختند و دریافتند حضور
آبشکنهای رسی ساده موجب کاهش رسعت جریان در دیواره
خارجی میشود .در تحقیق حارض با استفاده از مدل عددی دو
بعدی  SRH-2Dکه دارای پایه عددی بسیار قوی و پایدار و با
الگوریتم مشخص است ،به بررسی تأثیر زاویه قرارگیری آبشکن
در کانال ،برالگوی جریان حول آبشکن با زوایای  90 ،45و 135
پرداخته شده است.

آبشکنها از جمله سازههای متداول در مهندسی رودخانه
میباشند که به منظور تعدیل در رشایط هیدرولیکی جریان
و کنرتل توان حمل رسوب استفاده میشوند .این نوع سازه
برحسب نیاز و اهداف مورد نظر در شکل و انواع مختلفی
طراحی و احداث میشوند .سازه آبشکن هرچند که به منظور
کنرتل فرسایش و تثبیت موقعیت رودخانه و کانالهای آبیاری
احداث میشود ،در عین حال تحت تأثیر پدیده فرسایش در
مسیر جریان و ایجاد جریانهای آشفته چرخشی و گردابی
در اطراف آن خواهد شد .تحقیقات متعددی در ارتباط با
آبشکنها صورت گرفته که به برخی از آنها در این تحقیق
اشاره شده است.
 )1953( Ahmadبا استفاده از مطالعه آزمایشگاهی تغییر
سطح آب حول تک آبشکن واقع در یک کانال مستقیم را
اندازهگیری کرد ،و نتیجه گرفت در میدان اطراف آبشکن
جریان غیر یکنواخت شکل خواهد گرفت Chen .و Ikeda
( )1997به بررسی الگوی جریان حول تک آبشکن در مسیر
جریان پرداختند و دریافتند که گردابههای چرخشی از نوک
آبشکن جدا شده و بهصورت متناوب به سمت پایین دست
منتقل میشوند .همچنین نتایج بررسیهای آنها نشان داد
رسعت متوسط حرکت گردابهها تقریبا ثابت بوده و مقدار
آنها کمی بیشرت از  1/5درصد رسعت متوسط است Yazdi .و
همکاران ( )2010به بررسی الگوی جریان اطراف تک آبشکن
با استفاده از مدل عددی  FLOW-3Dپرداختند و میدان جریان
سه بعدی متالطم و آبشستگی موضعی بسرت در اطراف آبشکن
با زوایای مختلف بررسی کردند .کشاورز و حکیم زاده ()1387
به بررسی عددی الگوی جریان اطراف آبشکنهای عمود بر
ساحل و مایل نسبت به ساحل پرداختند و دریافتند که تشکیل
گردابه در آبشکن مایل بهصورت مالیمتری نسبت به آبشکن
عمود بر ساحل صورت میگیرد که میتواند سبب آبشستگی
کمرتی در باالدست این آبشکنها شود .همچنین نتیجه گرفتند
تنش برشی در بسرت در حالت آبشکن مایل کمرت از آبشکن
عمود بوده و باعث افزایش طول عمر آبشکن مایل خواهد بود.
صفرزاده ( )1389به بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک سه
بعدی حول تک آبشکن با شکلهای مختلف دماغه ،در یک
کانال با بسرت صلب و تخت پرداخت .نتایج تحقیقاتش نشان
داد ساختار جریان متوسط و آشفته حول آبشکنهای مستقیم
و غیر مستقیم کامال متفاوت است این باعث شده است جریان
حول سازه و توزیع تنش برشی بسرت را کامال تحت تأثیر قرار

نرشیه آب و توسعه پایدار

مواد و روشها
 مدل عددی SRH-2Dمدل عددی  SRH-2Dمعادالت موج دینامیکی در حالت

دوبعدی و معادالت سنت ونانت متوسط گیری شده در
عمق را حل میکند .از نظر قابلیتهای مدلسازی ،این مدل
با بسیاری از مدلهای موجود مانند U.S. Army( 2-RMA
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 )1996 ،Corps of Engineersو )1996 ،DHI( MIKE21
قابل مقایسه است SRH-2D .دارای چندین ویژگی برجسته
است -1 .از یک شبکه انعطافپذیر استفاده میکند که ممکن
است حاوی سلولهایی با شکل دلخواه باشد -2 .طرحهای
عددی بسیار قوی و پایدار را با الگوریتم مشخص میگیرد.
نتیجه بهدست آمده این است که برای رسیدن به راهحل نهایی،
تنظیم پارامرتهای کمی مورد نیاز است .فرایند کلی استفاده
شده در این مدل بهصورت شامتیک در شکل ( )1منایش داده
شده است.

()4

در رابطه ( n ،)4رضیب زبری مانینگ میباشد .تنشهای
آشفتگی براساس معادله بوسینسک بهصورت رابطه ( )5در نظر
گرفته میشوند:

 معادالت حاکممعادالت دو بعدی انتگرالگیری شده در عمق در مدل عددی
 SRH-2Dشامل:
 -1معادله پیوستگی
)∂h ∂ (hu) ∂ (hv
+
+
=
0
		
()1
∂t
∂x
∂y
 -2معادله مومنتوم
()2
()3

∂hV ∂hUV ∂hVV ∂hTxy ∂hTyy
∂z τ
+
+
=
+
− gh − by + D yx + D yy
∂t
∂x
∂y
∂x
∂y
∂y ρ

در معادالت فوق t ،زمان x ،و  yمختصات دکارتی h ،عمق آب،
 Uو  Vمولفههای رسعت میانگینگیری شده در عمق در جهات
 xو  yهستند g ،شتاب ثقل Txx ،Txy ،و  Tyyتنشهای آشفته ناشی
از جریان متالطم  Dxx ،Dxy ،Dyx ،Dyyعبارتهای پراکندگی ناشی
از میانگین عمقی z=zb+h ،ارتفاع سطح آب zb ،ارتفاع بسرتρ ،
چگالی آب و  τbx ،τbyتنشهای برشی بسرت (اصطکاک) میباشند.
اصطکاک بسرت با استفاده از معادله رضیب زبری مانینگ
بهصورت رابطه ( )4محاسبه میشود:

شبیهسازی دو بعدی الگوی جریان در اطراف آبشکن با استفاده از مدل عددی SRH-2D

1

()5

∂U 2
− k
∂x 3

) Txx= 2(ν + ν t

()6

∂U ∂V
+
)
∂y ∂x

() Txy= 2(ν + ν t

∂V 2
− k
∂y 3

=Tyy

) 2(ν + ν t

()7
در معادالت فوق ν ،ویسکوزیته سینامتیکی آب νt ،ویسکوزیته
گردابی و  kانرژی جنبشی آشفته میباشد .دو مدل آشفتگی در
مدل  SRH-2Dتعریف شده است که این دو مدل شامل  -1مدل
آشفتگی پارابولیک و  -2مدل دو معادلهای  k-εمیباشد.
مدلهای صفر معادلهای اثرات انتقال آشفتگی را بر روی طول
اختالط در محاسبات وارد منیکنند .همچنین باتوجهبه اینکه
تعیین مقیاس طول مشخصه به طریق تجربی در جریانات
پیچیده مشکل است کاربرد این معادالت محدود به جریان با
الیه برشی ساده است .بهاینمنظور از مدلهای دو معادلهای
برای رفع این مشکل استفاده میشود .در مدل دو معادلهای
 ،k-εمقیاس طول مشخصه حرکت آشفتگی با استفاده از
معادله انتقال محاسبه میشود .مدل  k-εاز یک معادله برای
 kو یک معادله برای  εتشکیل شده است که در معادالت ()8
و ( )9آورده شده است .در این تحقیق از مدل آشفتگی k-ε
استفاده شده است.

شکل  -1فرایند کلی اجرای برنامه با استفاده از مدل عددی SRH-2D

∂hU ∂hUU ∂hVU ∂hTxx ∂hTxy
∂z τ
+
+
=
+
− gh − bx + D xx + D xy
∂t
∂x
∂y
∂x
∂y
∂x ρ

 τbx 
U
gn 2
= ρCf   U 2 + V 2 , Cf

=
1
h3
V
 τby 

()8

∂hk ∂hUk ∂hVk
∂  hν t ∂k  ∂  hν t ∂k 
+
=
+

+ 
 + Ph + Pkb − hε
∂t
∂x
∂y
∂x  σ k ∂x  ∂y  σk ∂y 

()9

∂hε ∂hUε ∂hVε ∂  hν t ∂ε  ∂  hν t ∂ε 
ε
ε
+
=
+

+ 
 + Cε1 Ph + Pεb − Cε 2 h
k
k
∂t
∂x
∂y ∂x  σε ∂x  ∂y  σε ∂y 

2

در معادالت فوق ،رضایب بهصورت معادالت ( )10-12در نظر
گرفته میشود (.)1993 ،Rodi
()10
()11
()12
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  ∂U 
=  Pمفهوم عالمت مربع
 ∂V 
 ∂V
∂U  
hν  2 
+
 +
 
 + 2
∂y  
  ∂x 

 ∂y 
 ∂x
نامشخص است ،در

نسخه قبلی کامنت
−3
1
−1
2
=
U*3 ; Pεb CεΓ Cε 2 Cµ 2 Cf 4 U*4 h
شده بود
=Pkb Cگذاشته
f
اصالح نشده و
Cµ = 0.09,Cε1 = 1.44,Cε 2 = 1.92, σk = 1, σε = 1.3,CεΓ = 1.8  3.6توضیحی ارائه نشده
است.
2

2

2

t

h
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مشخصات آزمایشگاهیدر این تحقیق ،مدل آزمایشگاهی Rajaratnamو Nwachukwu
( )1983بررسی شد ،در این مدل یک کانال مستقیم به طول 20
مرت و عرض  0/9مرت در نظر گرفته شده است .یک آبشکن به
طول  0/152مرت و ضخامت  3میلیمرت در موقعیت  3مرتی از
ورودی کانال تعبیه شد .رضیب زبری مانینگ در این کانال 0/01

میباشد .عمق جریان و دبی عبوری از کانال به ترتیب برابر با
 0/189مرت و  0/04303مرت مکعب بر ثانیه است .الزم به ذکر
است متام مقادیر رسعت با استفاده از رسعت ورودی جریان که
برابر  0/253مرت بر ثانیه است ،متعادل شده است .در شکل ()2
مشخصات هندسی و هیدرولیکی مدل آزمایشگاهی راجاراتنام و
نواچکو نشان داده شده است.

شکل -2مشخصات هندسی و هیدرولیکی مدل آزمایشگاهی راجاراتنام و نواچکو

نتایج و بحث

نتایج دارد استفاده شد .بهاینمنظور در ابتدا واسنجی رضیب زبری
در دو مقطع  y/b=3و  y/b=4در مدل  SRH-2Dانجام شد و
پروفیل رسعت در دو مقطع بهدست آمده با دادههای آزمایشگاهی
مقایسه و تایید شد و هامنطور که در شکل ( )4نشان داده شده
است تغییرات قابل مالحظهای در پروفیل رسعت وجود نداشته و
رضیب زبری میتواند برای مدل  SRH-2Dاستفاده شود.

برای شبیهسازی الگوی جریان اطراف آبشکن ،شار رسعت در مرز
باالدست از مقدار صفر تا  0/04303مرت مربع بر ثانیه در گام زمانی
مختلف افزایش داده شد و در مرز پایین دست تراز سطح آب ثابت
و برابر  0/189لحاظ شد .همچنین در ابتدا تأثیر همگرایی اندازه
شبکه با مقایسه رسعت در امتداد محور  xانجام شد .بهاینمنظور
چهار اندازه مش  2×105 ،5×104 ،2×103در فاصله یک مرتی اطراف
سازه آبشکن با زاویه قرارگیری  90درجه ،و اندازه مش  5×104در
فاصله دور از سازه آبشکن بررسی شد .نتایج نشان داد منونههای
 2و  3نزدیک به یکدیگر هستند و اختالف  81آنها  %4میباشد.
بنابراین برای رصفهجویی در زمان ،اندازه مش  5×104در اطراف
سازه آبشکن مبنای شبیه سازیهای تحقیق حارض قرار گرفت .در
شکل ( )3تأثیر اندازه شبکه نشان داده شده است.

شکل  -4واسنجی پروفیل رسعت در مدل SRH-2D

در شکل ( )5خطوط جریان و بردارهای رسعت اطراف آبشکن
حاصل از نتایج مدل عددی برای  3زاویه قرار گیری 135 ،45،90
درجه از آبشکن در جهت جریان ،در کانال منایش داده شده
است .مطابق شکل تحت رشایط آزمایشگاهی یکسان ،در حالتی
که آبشکن با زاویه  45درجه در کانال قرار داده شود ،طول ناحیه
چرخشی ( )LRنسبت به زاویه قرارگیری  90و  135درجه ،به
ترتیب در حدود  2و  8برابر کمرت خواهد شد .این در حالی است
که در آبشکن با زاویه قرارگیری  90درجه ،طول ناحیه چرخشی
( )LRدر حدود  3/5برابر کمرت از حالتی است که آبشکن با زاویه
 135درجه در کانال قرار گرفته باشد.

شکل  -3تأثیر همگرایی اندازه شبکه با مقایسه رسعت در امتداد محور x

به منظور واسنجی مدل ،برای هامهنگی و سازگاری مدل در تولید
دادههایی مانند منونه اصلی سیستم ،از رضیب زبری که مهمرتین
رضیب در مطالعه هیدرولیک جریان است و تأثیر مشخصی بر
نرشیه آب و توسعه پایدار
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شکل  -5خطوط جریان و بردارهای رسعت اطراف آبشکن با زوایای  90 ،45و  135درجه
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در شکل ( )7پروفیل رسعت حاصل از حل عددی و دادههای
آزمایشگاهی در مقاطع  x/b=6 ،x/b=4 ،x/b=2و x/b=8
که  bبرابر طول آبشکن است ،برای زاویه قرارگیری آبشکن
برابر با  90 ،45و  135در کانال ،ارائه شده است .براساس
شکل میزان گردابههای ایجاد شده در مقاطع مختلف در
رشایطی که آبشکن با زاویه  135درجه در جهت جریان در
کانال قرار بگیرد بیشرتین مقدار و در حالتی که با زاویه
 45درجه در جهت جریان در کانال قرار داده شود ،کمرتین
مقدار را دارد .همچنین باتوجهبه اینکه دادههای رسعت در
مدل آزمایشگاهی  Rajaratnamو  ،)1983( Nwachukwuبا
قراردادن آبشکن با زاویه  90درجه در کانال اندازهگیری شده
است ،میزان دقت مدل عددی در تخمین پروفیل رسعت با
استفاده از درصد جذر میانگین مربعات خطا (معادله )13
و خطای مطلق نسبی (معادله  )14محاسبه و در جدول ()1
ارائه شده است.

در شکل ( )6بردارهای تنش برشی برای مقاطع مختلف منایش
داده شده است .مطابق شکل توزیع تنش برشی در کف در
نواحی که تالطم جریان بیشرت است ،بیشرتین مقدار خود را دارد.
در واقع در تراز نزدیک به کف کانال اختالط جریان با جریانهای
منحرف شده در اطراف آبشکن ،موجب بروز گردابه در این
نواحی شده و این گردابهها سبب افزایش تالطم جریان و تنش
برشی در نواحی نزدیک به بسرت کانال میشود.

		
()13
				
()14

o 2
i

)

∑ (u − u
∑u
n
i

o
i

i

RMSE = 100

i

u io − u in
u io

= Erorr

در روابط باال u in ،و  u ioبه ترتیب منایانگر رسعتهای محاسباتی
و مشاهداتی میباشد.
جدول  -1درصد جذر مربعات خطا در شبیهسازی
پروفیل رسعت در مقاطع مختلف
مقاطع
x/b=2
x/b=4
x/b=6
x/b=8
RMSE
13/17
11/76
14/63
15/38
Erorr
11/13
9/05
13/01
14/83

شکل  -6بردارهای تنش برشی اطراف آبشکن
با زوایای  90 ،45و  135درجه
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شکل  -7مقایسه پروفیل رسعت حاصل از حل عددی و دادههای آزمایشگاهی در مقاطع مختلف
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مفهــوم "حکمرانــی محلــی آب" در ایـران مــورد توجــه ذیمدخــان متعــدد از جملــه سیاسـتگذاران میباشــد .مطالعــات میدانــی نشــان میدهــد
کــه حکمرانــی مشــارکتی مبتنــی بــر جوامــع محلــی نــه فقــط مــورد تأیید پژوهشــگران ،بلکــه کارشناســان دســتگاههای دولتــی ،ســمنها و منایندگان
جوامــع محلــی اســت .امــا در ایـران ســعی جــدی بـرای ایجــاد ایــن نــوع حکمرانــی نشــده اســت .عــدهی زیــادی از سیاسـتگذارن موثــر و بــا نفــوذ
معتقــد هســتند کــه نــگاه ملــی و منافــع ملــی قربانــی نــگاه و منافــع محلــی میشــود .بنابرایــن ،مترکزگرایــی در مدیریــت آب در ایـران کــه گفتــان
غالــب اســت مانــع از ایجــاد حکمرانــی محلــی آب شــده اســت .در ایــن مقالــه ،ایــن موضــوع بــا توجــه بــه حوزههــای قضایــی و رویکــرد حقوقــی
بازمنایــی میگــردد .پیامدهــای سیاســتی در قبــال مســائل مهــم حقوقــی از جملــه مالکیــت آب و فرهنــگ سیاســی بــا توجــه بــه مســایل و چالشهــا
حکمرانــی آب در حوضههــای آبریــز (بــا نــگاه ویــژه بــه دریاچــه ارومیــه) بررســی میشــود .هــدف گفتامنســازی بـرای سیاسـتگذاری پایــدار در
حکمرانــی منابــع آب و خــاک میباشــد .حکمرانــی محلــی آب بــه معنــای اســتقالل از حاکمیــت مرکــزی یــا هــرج و مــرج سیاســی نیســت .ایــن امــر
مســتلزم بــه رســمیت شــناخنت نهادهــای غیررســمی و محلــی در چارچــوب حقوقــی بــا در نظــر گرفــن مؤلفههــای فرهنگــی و اخالقــی میباشــد.
بنابرایــن ،اســتدالل میشــود کــه عــاوه بــر واقعیتهــای اجتامعی-اقتصــادی و سیاســی ،گفتامنهــای فرهنگــی و اخالقــی بایــد در اسـراتژی مبتنــی
بــر مشــارکت چندجانبــه بـرای اجـرای موفقیتآمیــز سیاسـتهای عمومــی در زمینــه آب و خــاک مــورد توجــه قـرار گیــرد.

هزار حلقه چاه بدون پروانه در مدار مورد استفاده است و
به عالوه بر سه م آبهای سطحی و زیرزمینی ،برداشتهای
غیررسمی( 2یا به اصطالح غیرمجاز) صورت میگیرد .مقدار
زیادی از آب سطحی بر اساس حقابههای سنتی (عرفی) مورد
استفاده قرار میگیرد ،برای مثال ٪50از آب رودخانهها به طور
سنتی برداشت میشود .آبهای تنظیم شده از سدها به عنوان
مالکیت عمومی-دولتی تلقی میشود و این حقابههایی برای
بهرهبرداران پاییندست ایجاد منوده است که البته با مخالفت
و مقاومت ذیمدخالن باالدستی مواجه بوده است (برای مثال
تنش آبی بین استانها) .بنابراین برنامه توسعه منابع آب
از جمله سدسازی و انتقال آب همراه با تنشهای اجتامعی
قابل توجهی بوده است .بر اساس نظرسنجی پرسشنامهای
( )2012 ،Hashemiبا خواص اصلی جامعه موارد ذیل حاصل
شده است )1( :برنامه انتقال آب بین حوضهای باعث ایجاد
تنش زیادی فیامبین رشکتهای آب منطقهای و استانداریها
شده است که سهم تخصیص آب بیشرتی را برای استان خود
تقاضامندند؛ ( )2ناسازگاری اطالعات و داده در سطوح مختلف
مدیریتی به معنایی عدم وجود اطمینان و اعتامد و تبادل داده
فیامبین دستگاههایی اجرایی ملی و بین استانی؛ ( )3آگاهی
اجتامعی ناکافی در مورد نقش آب برای زندگی و محیط
زیست؛ و ( )4تأثیر و نفوذ سیاسی و نامتوازن بودن قدرت
میان بازیگران مختلف سیستم حکمرانی آب و خاک.
بر اساس تجربه بیش از  15سال نویسنده این مقاله ،حوضه
آبریز دریاچه ارومیه یک مثال کالسیک از اختالف بر رس منابع
مشرتک عمومی محسوب میشود که منجر به بهرهبرداری
بیرویه از منابع طبیعی (آب و خاک) شده و متعاقباً تخریب
زیستمحیطی را ایجاد کرده است .از اواخر دهه ،1370دریاچه

مقدمه :مسایل و چالشها
سیستم منابع آب ایران از نیروهای محرک از جمله رشد
جمعیت ،شهرنشینی ،نوسانات و تغییر در اقلیم ،سیاستهای
کاربری اراضی و مدرنسازی و خودکفایی غذایی به عالوهی
برنامههای کوتاه مدت توسعه (پنج ساله) تأثیر گرفته است.
این نیروهای محرک فشار عظیمی را بر این سیستم وارد
منودهاند .تقاضا برای آب به علت رشد بزرگ جمعیت افزایش
یافته است و بعضی از بخشها از کمبود آب رنج میبرند.
میتوان گفت که ایران به رشایط تنش آب بسیار نزدیک شده
است .نوسانات اقلیمی و اقلیم خشک و نیمهخشک ایران باعث
شده است که طرحهای توسعه و شبکههای آبیاری زیادی برای
فراهم منودن امنیت و خودکفایی غذایی به اضافهی سیاست
سازگاری و انطباق با خشکسالی اجرا شوند .هرچند رشد رسیع
اقتصادی و توسعهها زندگی بهرتی را برای بسیاری به ارمغان
آورده است ( )2012 ،Hashemiاما در مقابل باعث تخریب
محیط زیست و نابودی تنوع زیستی در بسیاری از رودخانهها
و تاالبها گشته است .به معنای دیگر بسیاری از حوضه
رودخانهها ،منونهی کالسیک از اختالف بر رس منابع مشرتک
عمومی 1محسوب میشود که منجر به بهرهبرداری بیرویه از
منابع طبیعی (آب و خاک) و متعاقباً تخریب زیستمحیطی را
ایجاد کرده است .طبق قانون توزیع عادالنه آب ( ،)1363آب به
عنوان منبع عمومی و مشرتک که به دولت (انفال) متعلق است
تلقی میشود .با این وصف ،مقدار زیادی از آبهای زیرزمینی
در زیر مالکیت خصوصی توسط مالکین چاه قرار دارد .قانون
توزیع عادالنه آب استفاده از آب زیرزمینی را با صدور پروانه
تخصیص آب کنرتل میمناید اما گزارشها حاکی است که صدها
نرشیه آب و توسعه پایدار
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ارومیه کاهش سطح آب را تجربه میکند و اکنون در بسرت
مرگ قرار داد .دریاچه ارومیه یکی از مهمرتین و ارزشمندترین
زیستبومهای آبی ایران ،بزرگرتین دریاچه داخلی ایران و دومین
دریاچه آب شور دنیا است و به دلیل اهمیت محیطزیستی به
عنوان ذخیرهگاه زیستکره در مجامع جهانی به ثبت رسیده
و مورد حامیت بیناملللی قرار گرفته است .دریاچه ارومیه در
سال  1352خورشیدی با مصوبه شورای عالی محیطزیست به
عنوان پارک ملی و در سال  1354خورشیدی از سوی کنوانسیون
جهانی تاالبها (کنوانسیون رامرس) به عنوان یکی از مهمترین
تاالبهای بیناملللی جهان و یکی از مهمترین زیستگاههای
داخلی پرندگان مهاجر به ثبت رسیده است (هاشمی.)1401 ،
امروز این دریاچه بینظیر با متامی ویژگیها و قابلیتهای
منحرص بفردش در آستانه نابودی قرار گرفته و وضعیت بحرانی
آن به یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل حوزه
محیطزیستی منطقه تبدیل شده است و با وجود انجام کارهای
زیاد در خصوص احیای دریاچه (مانتد امضای سند تفاهمنامه
برنامه مدیریت اکوسیستمی ( 3)EMPدر سال  1389با کوشش
ستاد ملی اجرایی دریاچه ارومیه و متعاقباً تشکیل ستاد احیای
دریاچه ارومیه در سال  1392در دوره ریاست جمهوری دکرت
روحانی) ،روند رو به نابودی دریاچه همچنان ادامه دارد و
سیاستهای عمومی 4کارساز نبوده است .برای اجراییکردن
برنامه مدیریتی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،تنها تعهد
و الزام سیاسی قوی برای تأمین آب به دریاچه کافی نیست.
تخصیص حقابه دریاچه تنها روی کاغذ میماند ،در رشایطی
که ( )1برنامه توسعه جاری 5ادامه یابد؛ ( )2برداشتهای
غیررسمی و غیرمجاز به هامن منوال صورت بگیرد؛ و ( )3هیچ
نوع مدیریت تقاضا اعامل نشود .کلید اجرای موفقیتآمیز این
برنامه بستگی به این دارد که بخش کشاورزی که بزرگترین
مرصفکننده میباشد ( 94درصد از مجموع مصارف) به
صورت جدی درگیر شوند .اما بازیگران با اهمیت و کمنفوذ
(کشاورزان) نادیده گرفته شدند؛ آببران کشاورز غیررسمی (به
اصطالح غیرمجاز) نسلهاست که "قاعد ه برداشت غیررسمی
آب" 6را اجرا میکنند .این موضوع در مصوبههای جلسات سوم
و چهارم ستاد ملی اجرایی احیای دریاچه سال  1389به رسمیت
شناخته شده است.
در سال  1387با شکلگیری بسرتهای چند سطحی ذیمدخالن
( 7)MSPsو بعد از نشستهایی در کارگروههای مشورتی،
یک قدم مهم برای اجرای برنامه مدیریت اکوسیتمی در سطح
حوضه آبریز دریاچه ارومیه برداشته شد و یک تفاهمنامه
( )MoUبه وسیله متامی ذیمدخالن با ضمیمه برنامه مدیریت
اکوسیستمی ( )EMPمورد توافق قرار گرفته و امضا شد .یکی
از مهمرتین برنامهها ،توافق بر رس تخصیص آب استانها و
نرشیه آب و توسعه پایدار

تخصیص برای دریاچه ارومیه بود .هدف این بود که (الف)
با رویکرد مشارکتی و حوضه رودخانهای( ،ب) با توجه به
نیاز اکوسیستمی دریاچه ارومیه و (ج) مطابق با مفاد قانونی
دستورالعمل تخصیص آب در سال  1382بر رس تخصیص آب
موافقت شود .دستورالعمل سال  1382تخصیص آب ،الزم
میداند که تخصیص آب باید بر اساس حوضه آبریز باشد نه
بر مبنای مرزهای ژئوپولیتیکی یعنی استانها .اما این پروسه
بسیار کند بود و با رسعت الکپشتی و عدم متایل ارگانهای
استانی و با آمدن دولت جدید در سال  1392به اجرا درنیامد و
این تجربهی مشارکتی به مثر ننشست (هاشمی .)1401 ،از سال
 1387تا  1392این تفاهمنامه و برنامه تخصیص آب اجرایی
نشد و رسعت فرآیند تصمیمگیری چندالیهای مشارکتی بسیار
8
پایین بوده است .تأثیر گروههای البیگری و بازیگران پنهان
یا مخفی به خوبی در عدم توانایی برای توافق به موقع (رس
وقت) ثبت شده است .برخالف ترویج تصمیمگیری مبتنی بر
شواهد ،شواهد تجربی در فرآیند تخصیص آب نادیده گرفته
شد .مفهوم "بازیگران مخفی" که توسط )2002( Kingdon
ارایه گردید ،نقش این بازیگران را در فرآیند سیاستگذاری
توصیف میکند .این بازیگران نقش مهمتری را بعد از اینکه
مسئله مورد نظر جایگاه را در دستور کار سیاستمداران پیدا
میکند و مسیر تصمیمگیری مبتنی بر شواهد آغاز میشود ،به
عهده دارند" .رشکتکنندگان آشکار (بازیگران)" در دستورگذاری
نقش اصلی را دارند اما "رشکتکنندگان /بازیگران مخفی" شامل
پژوهشگران ،مشاورین مهندس ،مقامات اداری و کارشناسان و
مشاورین دستگاههای دولتی و غیره در تدوین سیاستهای
جایگزین و پیشنهاد راهحلهایی برای مشکالت ،تأثیر و نفوذ
دارند .چنین مالحظهای توسط محققین ایرانی هم ثبت شده
است؛ برای مثال ،قلیپور و غالمپور آهنگر ( )1389ادعا
میکنند که کارشناسان استخدام شده توسط سازمانهای دولتی
(دستگاههای اجرایی -تشکیالت اداری -ارگانهای دولتی) نقش
بسیار مهمی در تهیه پیشنویس قوانین و سیاستها دارند اما
بعداً این پیشنویسها توسط سیاستگذاران تا حدی تغییر
مییابد که با توجه به فعالیت گروههای البی "مخفی" دیگر
منیتواند جوابگوی مسئله مورد نظر باشد .همچنین ،مراکز
مذهبی-دینی شامل مؤسسات تحقیقاتی وابسته به آنان ،نقش
بسیار ابزاری و کلیدی در سیاستگذاری ایفا میکنند و سهم
بزرگی در شکلگیری گفتامن درباره آثار ،تبعات و عواقب
وسیعتر سیاست مذبور دارند (.)2012 ،Hashemi
سه عامل اصلی شاید سهمی در ناکام ماندن و شکست سیاست
عمومی در مورد احیای دریاچه باشد:
9
 .1سیاست آبیاری و "مأموریت هیدرولیکی" (2005 ،Allan؛
 )2012 ،Hashemiیعنی سناریوی برنامه طبق معمول 10و انجام
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برنامههای توسعه آب و خاک؛ برای مثال ،هرچند مصوبه هیات
وزیران مبنی بر عدم افزایش اراضی آبیاری شده موجود است اما
شاهد افزایش سطح زیرکشت آبیاری شده از  480هزار هکتار به
 560هزار هکتار در بین سالهای  1395-1391بودهایم (ستاد
احیا دریاچه ارومیه.)1396 ،
 .2عدم وجود مدیریت تقاضا ،اختالفات میان-استانی و
دیدگاههای گوناگون قومیتی-مذهبی ،فضایی از عدم اعتامد را
ایجاد کرده است.
 .3عدم برخورد یا تعامل با مسأله برداشت غیررسمی یا به
اصطالح "غیر مجاز" آب .مسأله مالکیت آب یکی از موضوعهای
مهم و مبهم است.
کلید اجراییکردن موفقیتآمیز سیاستهای پایدار آب و خاک
این است که نقش بازیگران محلی بانفود یا نهادهای غیررسمی
که تأثیر بسزایی بر خروجیهای سیاستی دارند به خوبی در
نظر گرفته شوند (هاشمی .)1393 ،بسیاری از دانشمندان
خواستار حکمرانی مشارکتی 11شدهاند که با رویکرد پایین به
باال 12منابع آب مدیریت شود (هاشمی 1393 ،و  .)1396یکی
از معضالت فرایند مشارکت این است که بازیگران محلی مانند
کشاورزان نادیده گرفته شدهاند :استفادهکنندگان غیررسمی
(به اصطالع غیرمجاز) آب که قانون غیررسمی برداشت را برای
نسلها ایجاد کردند .شواهد زیادی در ایران وجود دارد دال بر
حکمرانی محلی آب ،مانند طومار شیخ بهایی در زایندهرود،

سیستم تخصیص آب "آژین" در هورامان که منظر فرهنگی
آن به عنوان میراث جهانی ثبت شده است (هاشمی.)2017 ،
طومار امیرکبیر یکی دیگر از سوابق تاریخی سیستم حکمرانی
منابع آب و خاک در حوضه رودخانه کرج میباشد (1267
هجری قمری) که در آن دارندگان حقابه از رودخانه کرج و
میزان آن مشخص شده و آب رودخانه بین ذینفعان تقسیم و
تسهیم شده است.
14
13
چارچوبهای حقوقی نظارتی باید "حوزههای قضایی محلی"
را برای مدیریت منابع آب و زمین مورد توجه قرار دهد .شواهد
تجربی متعددی دال بر این است که رویکرد مبتنی بر جوامع
محلی مدیریت منابع طبیعی ،در برخورد با منابع عمومی
مشرتک مانند آب و جنگل ،بسیار اثرگذار میباشد .برای مثال
 )2005( Ostromتلخیص دهها مورد مطالعاتی را ارائه میدهد
مبنی بر این که "تشکیالت تودرتوی" خودگردان" 15قادر به
پایش و کنرتل مرصف منبع بودهاند .در فرآیند تخصیص آب
دریاچه ارومیه ( ،)1400-1387اهمیت فرهنگ و سیستمهای
باور مورد تقدیر و تأکید قرار گرفت .عالوه بر این ،الزم است
که واقعیتهای اقتصادی و سیاسی ،گفتامنهای فرهنگی و
اخالقی در اسرتاتژی مبنی بر مشارکت ذیمدخالن در نظر
گرفته شود .بدینسان ،تقویت سازمانی به تنهایی کافی نیست
و بدون در نظر گرفنت دیدگاههای فرهنگی و اخالقی در توسعه
ظرفیت ،برنامه اجرایی ناکام خواهد ماند.

مفروضات سیاستی

پیامدهای سیاستی :تعامل با حوزههای قضایی اصلی در
چارچوب حقوقی

چهار فرض سیاستی اصلی برای ایجاد حکمرانی محلی آب در
ایران وجود دارد:
• توقف بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی بدون مشارکت
جوامع محلی و توجه به نظامهای فرهنگی و اعتقادی آنها
محقق منیشود.
17
16
• حلقه واصله محکم و ارتباط رصیح بین خاک و مدیریت
آب وجود دارد (برای مثال نگاه شود به)2005 ،Amezaga :
• شیوههای سنتی ،سیستمهای دانش بومی و نهادهای محلی
میتوانند بسرتی را برای ایجاد مدیریت منابع طبیعی مبتنی بر
جوامع طبیعی ارائه دهند.
• اخالق و ارزشهای اجتامعی (از جمله اخالق اسالمی و
فرهنگ سیاسی جدید) میتواند مجموعه منسجمی از اصول
را برای مدیریت منابع طبیعی جامعهمحور (مبتنی بر جوامع
محلی) در ایران فراهم کند.

نرشیه آب و توسعه پایدار

برای ایجاد حاکمیت آب محلی پایدار در ایران نیاز هست که  5حوزه
قضایی اصلی در چارچوب حقوقی (مقرراتی) که به عنوان بخشی از
متهیدات سازمانی (نهادی) 18حل و فصل و برطرف شوند:
 )1تبدیل قوانین و مقررات و قواعد در سطوح تصمیمگیری انتخاب
جمعی و قانون اساسی به قوانین قابل اجرا در سطوح عملیاتی
و محلی (شکل  )1که به طور خاص با مالکیت آب و حقوق آب
رسوکار دارند (.)2012 ،Hashemi
 )2تأثیر نظام دموکراتیک دولت بر سیاست مترکززدایی و ایجاد
توازن قدرت سیاسی میان نظامهای حکمرانی ملی /استانی و
محلی با تأکید بر فرهنگ و اخالق سیاسی؛
19
 )3ایجاد "تشکیالت تودرتو" در سطح حوزه آبخیز (زیرحوضهها)
در داخل حوضه رودخانه بزرگرت؛
 )4تعیین اسرتاتژی برای توسعه ظرفیتها در سطح محلی؛
20
 )5ایجاد و تدوین مدل حل اختالف مبتنی بر جوامع محلی .
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ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺳﻄﺢ ﻓﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ Meta-constitutional Level
)ﻣﻌﯿﻦ )ﯾا ﻣﻮﺻﻮف( ﮐﺮدن  ،اﺳﺘﻨاد ﮐﺮدن ،ﭘاﯾﺶ )ﮐﻨﺘﺮل( ﻧﻤﻮدن  ،اﻋﻤال ﮐﺮدن و اﺟﺮاﮐﺮدن(
اﺣﮑاﻣﯽ ﮐﻪ تاﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد ﮐﺪام اﺣﮑاﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻖ ﻗاﻧﻮن اﺳاﺳﯽ اتﺨاذ ﺷﻮد
ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ Constitutional level
)ﻣﻌﯿﻦ )ﯾا ﻣﻮﺻﻮف( ﮐﺮدن  ،اﺳﺘﻨاد ﮐﺮدن ،ﭘاﯾﺶ )ﮐﻨﺘﺮل( ﻧﻤﻮدن  ،اﻋﻤال ﮐﺮدن و اﺟﺮاﮐﺮدن(
اﺣﮑاﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اتﺨاذ اﺣﮑام در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺨاب اﺷﺘﺮاﮐﯽ/ﺟﻤﻌﯽ را تﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺮاﮐﯽ/ﺟﻤﻌﯽ Collective choice Level
)ﻣﻌﯿﻦ )ﯾا ﻣﻮﺻﻮف( ﮐﺮدن  ،اﺳﺘﻨاد ﮐﺮدن ،ﭘاﯾﺶ )ﮐﻨﺘﺮل( ﻧﻤﻮدن  ،اﻋﻤال ﮐﺮدن و اﺟﺮاﮐﺮدن(
اﺣﮑاﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ تﻐﯿﯿﺮ اﺣﮑام در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺨاب اﺷﺘﺮاﮐﯽ/ﺟﻤﻌﯽ را تﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ Operational Level
)تاﻣﯿﻦ ،تﻮﻟﯿﺪ ،تﺨﺼﯿﺺ ،تﻮزﯾﻊ ،واﮔﺬاري و ﺣﻮاﻟﻪ ﻗاﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼﺮف (
اﺣﮑاﻣﯽ ﮐﻪ تﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨاﺑﻊ آب و ﺧاك را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻣیدان ﮐﺮداري

ﮐﺮدار و اﻗداﻣﺎت اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘیﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﻐییﺮات وﺿﻌیﺖ ) ( State, Sدر ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺛیﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد

ﺟﻬﺎن ﻓیﺰﯾکﯽ
شکل  -1سطوح سازمانی (تصمیمگیری) در مؤلفه IADا( ،2012 ،Hashemiاقتباس از اوسرتوم)1999 ،

 1393و  .)1396بدینسان ،فرض این است که ارزشهای اخالقی و
فرهنگی همزمان با احرتامگذاشنت به سازمانهای غیررسمی میتواند
تغییری را در نگرش و فرهنگ ایجاد کند (.)2012 ،Hashemi
رضورت دارد که نهادهای غیررسمی (سنتی) به خوبی درک و
بررسی شود تا بتوانیم با چارچوبهای حقوقی/نظارتی مدرن
ارتباط برقرار کنیم .تجزیه و تحلیل سازمانی بخش مهمی از
این اسرتاتژی است .جالب توجه است که  Coldingو همکاران
( )2003گزارش میدهند که  )1990( Bennettاستدالل میکند،
هرچند جامعهشناسان اولیه بر این اعتقاد بودند که نهادهای
سنتی (غیررسمی) در جوامع سنتی وجود ندارد اما با این وجود،
درک اهمیت "سازمانهای غیررسمی در مدیریت پایدار منابع و
اکوسیستم در حال افزایش است".
براساس یافتههای هاشمی در مطالعه موردی دریاچه ارومیه،
بسیاری از ذیمدخالن (ذینفعان ،گروداران) بر این باور بودند که
«سیستم حکمرانی آب و خاک مبتنی بر جوامع محلی میتواند
به تحقق اهداف اسرتاتژی تخصیص آب کمک کند» (،Hashemi
 .)2012یکی از شکافهای اطالعاتی کلیدی این است که دانش
بسیار کمی در مورد مدیریت سطح حوزه آبخیز و مزرعه وجود
دارد .به عنوان مثال ،اطالعات مربوط به برداشتهای غیررسمی
(غیرمجاز) آب شناخته شده نیست .یکی دیگر از عنارص گمشده
کلیدی عدم حامیت سیاسی محلی است .بنابراین ،رضوری است

پیامدهای سیاستی برای ارتباط متداخل آب و خاک :به رسمیت
شناخنت نهادها/سازمانهای غیررسمی محلی
هامنطور که اذعان شد ،غالباً در فرایند تصمیمگیری ،جوامع
محلی برای مثال کشاورزان که بازیگران اصلی هستند نادیده
گرفته میشوند .باید این را در نظر داشت که کشاورزان تنها
هیوالی این فاجعه زیستمحیطی منیباشند .شاید آنها قربانی
میراث سیاستگذاری ناپایدار کاربری اراضی میباشند .بسیاری از
کشاورزان معتقدند که رسمایهگذاری زیادی را در فناوری پمپاژ و
آبیاری منودهاند .آنها احساس ناامنی و آسیبپذیری دارند و با
گرفنت وام و تسهیالت بانکی مقروض هستند و ناچار هستند که
آبیاری و توسعه را ادامه دهند.
مشكل اصلی آب [این است که]  %70آب بخش كشاورزی چاه
و چشمه و قنات میباشد و  %30آب سطحی؛ در صورتیكه %95
رسمایهگذاری دولت در مورد آبهای سطحی است .راندمان
مرصف آب سطحی بسیار پایینتر از آب زیرزمینی است (وزارت
جهاد کشاورزی)1387 ،
هامنطور که قب ًال اذعان شد شواهد تجربی براساس دهها مطالعه
متعدد ،دال بر این است که حکمرانی محلی منابع طبیعی (آب و
خاک) ،قادر به پایش و کنرتل منابع عمومی مشرتک مانند آب و
جنگل بوده و بسیار اثرگذار میباشد (2005 ،Ostrom؛ هاشمی،
نرشیه آب و توسعه پایدار
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در رابطه با چارچوب حقوقی :ایجاد سیستم حقوقی دوگانه

که سطح منایندگی وسیعتر شده و افزایش یابد و شامل جوامع
محلی ،جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد شود .برای اجرای
موفقیتآمیز سیاستهای دولتی برای احیای دریاچه ارومیه ،الزم
است ( )1ساختار نهادی فعلی را به پلتفرمهای ذینفعان چندالیه
موجود پیوند داد و ( )2گنجاندن تشکیالت تودرتوی محلی با به
رسمیت شناخنت نهادهای غیررسمی و سیستمهای دانش آنها.
 )2012( Hashemiاظهار میدارد که واردکردن نهادهای غیررسمی
به ساختار رسمی میتواند به تدریج از طریق فرآیندهای یادگیری
اجتامعی 21و شیوههای مدیریت انطباقی حاصل شود.

الزم است بدانیم که هرگونه تغییر (افزایش یا کاهش) در قدرت
سیستمهای حقوقی رسمی و دولت ،تأثیر مستقیمی بر جوامع
محلی خواهد داشت .بنابراین ،سیستم حکمرانی محلی آب تحت
تأثیر تنظیامت قانونی و حقوقی دولتی یا رسمی خواهد بود.
در حالت ایدهآل ،سیستم حکمرانی محلی آب باید جایگاه خود
را در بر روی نقشه قانونی یا سیستم حکمرانی کلی پیدا کند.
همچنین ،ما باید در مورد محیطها یا متهیدات سازمانیای فکر
کنیم که با رشایط محلی مناسبترین حالت را دارند و البته با
چارچوبهای حقوقی دوگانه (جامعه محور و متعارف) سازگار
28
باشد .بنابراین ،یکی از وظایف اصلی ،ارائه مقررات حقوقی
برای سیستم حکمرانی محلی آب است .این مقررات (احکام/
قواعد /آییننامه) به معیارهای خاصی نیاز دارند:
 )1دسرتسی عادالنه به آب؛
29
 )2تقویت مدیریت مشارکتی (همگردانی) ؛
 )3به رسمیت شناخنت سیستمهای حقوقی غیررسمی /بومی/
سنتی؛
30
 )4شناسایی و حامیت از نهادهای قانونی دارای مرشوعیت برای
حل منازعه.
به عبارت دیگر ،نهادهای مختلفی که منابع طبیعی (آب و خاک)،
منازعات اراضی (مانند کمیته کارشناسان) ،ادارات محلی (رسمی
و غیررسمی) ،دولتهای منطقهای (استانداریها) و سیستمهای
دانش محلی را مدیریت میکنند یا درگیر آن هستند را شناسایی
کرد .تنوع چندسطحی و نهادی باید به رسمیت شناخته شود.
چالش این است که چگونه میتوان سیستمهای دانش محلی را
در دنیای تکنوکراتیک مدیریت منابع طبیعی ترکیب کرد.

انطباق و همسازی (هارمونی) با پارادایم سیاسی اجتامعی-
اقتصادی :تعامل با حقوق آب و برداشت غیررسمی آب
چالشهای اصلی پیش روی نهادهای مبتنی بر جوامع محلی
عبارتند از :دگرگونیهای فرهنگی 22و فرهنگهای تغییر داده
شده 23بسیاری از جوامع که برخی از هویتهای سنتی خود
را از دست دادهاند و بنابراین منیتوان با هنجارها و ارزشهای
(نرمهای) سنتی ادامه داد .نقش زنان در بسیاری از جوامع تغییر
کرده است؛ بنابراین این عوامل باید در توسعه سیستم محلی
مدیریت آب در نظر گرفته شوند .تأثیرات مسائل اجتامعی-
سیاسی مانند "به حاشیه راندن" 24و "طرد اجتامعی" 25فرهنگ
بومی و جوامع محلی باید بررسی و ارزیابی شود .بسیار رضوری
است که درک خوبی از تغییرات در ارزشهای اجتامعی و ماهیت
تنشهای آب و خاک داشته باشیم .برای احیای رویکرد جامعه
محور 26برای حل تعارض و اختالف ،باید فرهنگ جدید جوانان
در نظر گرفته شود .برای مثال مشارکت دادن جوانان روستا برای
کمک به مدیریت سازوکارهای حل اختالف ،یک چالش بزرگ است
و میتواند فرصتی برای رویکرد رقیب جامعه محور تلقی شود.
ما باید علل اصلی اختالف بین گروههای ذیمدخل/ذینفع
مختلف را درک و شناسایی کنیم .بنابراین ،حقوق سنتی/عرفی
زمین و آب باید در قلب هر اسرتاتژی حل مناقشه/اختالف باشد.
جریانسازی حقوق عرفی/سنتی با مفاهیم پایداری رضوری است.
تنشهای جدید را باید شناسایی و پیشبینی کرد ،به عنوان مثال:
• مرزهای محدوده روستا
27
• دعاوی بر رس زمین آباء و اجدادی
• فروش زمین در محدوده روستا (زونهای محلی) /مالکان جدید
و تغییر بافت اجتامعی
• کشاورزی و کشت طوالنی مدت در مناطق محلی
• قطع درختان و فعالیتهای غیرقانونی
• درگیریهای مذهبی/قومی
• افزایش تعداد افراد بدون احرتام به ارزشهای محلی (حضور
غیربومی)
نرشیه آب و توسعه پایدار

مسایل مشرتک

31

به منظور ارتقای اعتبار نظامهای رسمی حقوقی و مقرراتی و
بالعکس ،ارزیابی مراحل ایجاد پلورالیسم حقوقی 32در زونها
(مناطق) محلی بسیار مهم است .مزایای حفظ رویکرد جامعه
محور و فرصتها برای تقویت حاکمیت قانون( 33ضامنت
اجرایی) باید ارزیابی شود .بنابراین ،جنبههای خاصی را باید در
نظر گرفت:
• شناسایی تفاوتهای کلیدی بین این دو سیستم :سیستمهای
حقوقی حکومتی رسمی و مبتنی بر جامعه .در مقابل ،منونههایی
از همبستگی  /توافقها  /همکاریهای خوب بین سیستمهای
حقوقی سنتی 34و مدرن در سیستمهای حکمرانی محلی آب باید
شناسایی شوند.
• امکانسنجی اینکه آیا این دو سیستم با هم کار میکنند و مکمل
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با این وصف ،چالشهای ساختاری وجود دارد؛ برای مثال:
• عدم شکلگیری احزاب سیاسی کارآمد :افراد سیاسی با مصالح
مختلف و متضاد و نبود اساسنامه و مرامنامه.
• عدم شکلگیری دولتهای محلی؛ استانداران مناینده دولت
مرکزی هستند و سیاست مترکززدایی عم ًال در اختیار قدرت در
مرکز است.
• شوراهای اسالمی در شهر و روستا ( نوعی از دولت محلی)
در روند تصمیمگیری جایگاه حقوقی مناسبی ندارند و در عمل
اختیارات الزم را ندارند.
بنابراین ،نظام حکمرانی محلی آب با تغییر فرهنگ سیاسی کشور
شکل میگیرد و فاکتور محدودکننده است.

یکدیگر هستند؟ و البته نیاز است که پیامدهای سیستمهای
حقوقی دوگانه ارزیابی شود.
• درک اینکه چگونه سازوکارهای حقوقی رسمی اجازه میدهد که
حل اختالف در داخل چارچوب حقوقی محلی مبتنی بر جامعه
به رسمیت شناخته شود.
• درک نقش توسعه ظرفیت (آموزش/آموزش) برای بهبود
سازوکارهای حل اختالف در سیستمهای حکمرانی محلی آب.
درک پویاییهای (دینامیسم) سیاسی-اجتامعی :تعامل با فرهنگ
سیاسی
به منظور استقرار نظام حکمرانی محلی آب ،چالشهای سیاسی
مانند فقدان اراده سیاسی ،بیاعتامدی دولت به شهروندان
(و بالعکس) ،توامنندسازی قانونی مردم ،عدم آگاهی دولت از
فرصتها و در نتیجه نبود سیاستهای مناسب باید مورد توجه
قرار گیرد ((.)2012 ،Hashemi (among authors
یک فرهنگ سیاسی جدید که پذیرای مشارکت دموکراتیک محلی
است باید تشویق شود و در نتیجه سیاست عمومی ،باید توزیع
قدرت سیاسی بین بازیگران محلی و ملی را متعادل کند .بنابراین،
سیاست مترکززدایی باید به چارچوب حقوقی تبدیل شود که
امکان اتخاذ تصمیامت در سطح محلی را فراهم کند .در واقع یک
رویکرد حوضه رودخانه در تضاد مستقیم با حکمرانی محلی آب
است .در سطح محلی ،بازیگران بسیار زیادی با منافع متفاوت و
معموالً متضاد وجود دارند و بنابراین ایجاد تعادل بین منافع همه
ذینفعان محلی فرآیندی پیچیده است .بنابراین فرهنگ سیاسی
جدید باید حکمرانی مشارکتی را بپذیرد.
دایرهاملعارف علوم اجتامعی آمریکا ،فرهنگ سیاسی را بدین شکل
تعریف میکند (:)1972 ،Sills
مجموعهای از نگرشها ،عقاید و احساسات که به فرآیند سیاسی
نظم و معنا میبخشد و فرصتهای زیربنایی و قواعد حاکم بر
رفتار سیاسی در نظام سیاسی را مشخص میکند
محمود رسیعالقلم از دانشمندان ایرانی هست که در مورد
فرهنگ سیاسی ایران کتاب نوشته است .به عقیده رسیعالقلم
( )1389یکی از قویترین مفاهیم علوم اجتامعی در بوجود آمدن
مطالعات رفتار سیاسی و یک مرکز برای مطالعهی گرایشات
شهروندی و رفتار ،مفهوم فرهنگ سیاسی است .او معتقد است
که مفهوم فرهنگ ،زمانی که علم سیاست مورد توجه قرار گرفته
است ،در متون تخصّ صی این علم هم دیده میشود (رسیعالقلم،
 .)1389شاخصههای فرهنگ سیاسی در ایران عبارتند از:
• بیاعتامدی سیاسی
• بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی
• ادبیات و کنشهای چندگانه :دوگانگی در رفتار سیاسی
نرشیه آب و توسعه پایدار

ایجاد پل ارتباطی بین سیستمهای حکمرانی مدرن و سنتی
آنچه باید درک شود این است که تجدید یا احیای حکمرانی
سنتی یا محلی به این معنا نیست که به گذشته بازگشت کنیم،
بلکه رویکرد سنتی با مدرن تلفیق و ترکیب میشود .همچنین،
چالشهای نسلهای جدید با آرمانها و ارزشهای جدید باید
در نظر گرفته شود (( .)2012 ،Hashemi (among authorsلذا
حکمرانی سنتی به عنوان نقطه ورودی برای توسعه چارچوب
حقوقی اخالقی برای سیستم حکمرانی محلی آب مورد استفاده
قرار میگیرد.
پیامدها برای رفرم سیاستی

35

سیاستهایی که میتوانند از رویکرد حکمرانی محلی آب
حامیت کنند ،پراکنده و غیرمنسجم میباشد .بنابراین ،نیاز
است که سیاستهای بهم پیوسته تدوین شود که از به رسمیت
شناخنت و تشویق حکمرانی مشارکتی مبتنی بر جوامع محلی
حامیت کند .از آنجایی که اجرای قوانین ضامنت اجرایی کم
دارد و امکان عملیاتیکردن سیاستها کم است ،پیشنهاد
میگردد که حسابرسی زیستمحیطی 36ایجاد شود .تقویت
نهادی باید با چالشهای فساد (شفافیت) مقابله کند .بنابراین
چارچوبهای حقوقی و نظارتی موثر مورد نیاز است .یکی از
اولویتها ایجاد مشوقهای مبتنی بر بازار برای ترویج مشارکت
بخش خصوصی و مشارکت جوامع محلی در فرایند حفاظت
محیطزیست میباشد .رویکرد حکمرانی محلی آب همچنین
میتواند باعث ( )1رشد سبز 37به عنوان یک راهربد سیاستی
ملی و همچنین ( )2امنیت آب-انرژی-غذایی شود .این رویکرد
را میتوان بهعنوان سیستم توسعه پایدار در نظر گرفت و آن را
بخشی از یک ابتکار جهانی مانند برنامه توسعه پایدار سازمان
ملل تعریف کرد .از آنجایی که نیاز به پروژههای پایلوت در
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زمینه حکمرانی محلی وجود دارد ،میتوان با استفاده از منابع
اعتباری ازاهداکنندگان 38منطقهای و جهانی به منظور ارتقای
مدیریت منابع طبیعی مبتنی بر جوامع محلی و بازگرداندن
رسزمین به جوامع محلی ،پروژههای منطقهای فرامرزی را
توسعه و اجرا منود .همچنین رضوری است که از طریق سیستم
جامعه محور ،برشدوستی 39را تشویق کرد.

ساختارهای سازمانی موجود مانند رشکتهای آببران به بسرتهای
 ،MSPمشارکتدادن تشکیالت تودرتوی محلی با به رسمیت
شناخنت سازمانهای غیررسمی و سیستم دانش بومی برای اجرای
برنامه ،اقدامات بسیار رضوری به نظر میرسد .در نتیجه ،در
خالل فرآیندهای یادگیری اجتامعی و مامرست مدیریت انطباقی،
میتوان به صورت تدریجی سازمانهای غیررسمی را به داخل
ساختار رسمی آورد (هاشمی.)1401 ،
• تأکید بیشرت بر سیاست ،فرهنگ و اخالق و توجه به پارامرتهای
زبانشناسی در رویکرد میانرشتهگرایی :برای کارکردن در فاصل
و واسط مشرتک ( )interfaceبین علوم اجتامعی-فنی ،خواص
زبانشناسی و موانع زبانی باید به صورت خوبی فهم و درک
شود تا بتوان از میان مفاهیم و رویکردهای چندگانه حرکت
کرد .باید از رویکرد چند رشتهای با تولید "یکپارچهسازی سنتز"
ارزیابیها به سوی میانرشتهگرایی حرکت کرد .ما باید بر موانع
زبانی میان علوم فیزیکی و اجتامعی غلبه کنیم .مطلوب یا
مناسب نیست که اصطالحات به اثبات رسیدهی مورد استفاده
در علوم مختلف حذف گردد؛ اما منطقی است که بتوان آنها
را به عنوان مکمل همدیگر تصور منود .باید نقطههای اتصال
و پیوند میانرشتههای مختلف علمی ،برای ارایه یکپارچهسازی
سنتز منسجم و همچنین برای حفظ سازگاری داخلی چارچوب
روششناختی ،پیدا شوند .فهم مشرتک یا چشمانداز مشرتک در
حالتی به دست میآید که بازیگران (ذیمدخالن ،ذینفعان،
گروداران) بتوانند که مفاهیم میانرشتهای را به نحوی قابل
درک تبدیل منایند .بنابراین ،رضوری است که فرآیندهای
یادگیری اجتامعی و بسرتهای بر اساس نظرات ذیمدخالن
( )MSPsبرای التزام (درگیرکردن) و مشارکت مؤثر بازیگران
در فرآیند مشارکتی در نظر گرفته شود .گفتامنهای مختلف،
بازیگران را وادار منوده که دیدگاههای مختلفی در مورد مسایل
چالشی یا راهکارها برای جلوگیری از نابودی دریاچه ارومیه
داشته باشند .این دیدگاههای واگرای میانبخشی چندگانه باید
برای ایجاد فهم مشرتکی میان بازیگران ملی و استانی با هم
هامهنگ شوند.
• رضورت تدوین احکام و قواعد برای مشارکت :اگر بخواهیم
مشارکت را ارتقا بدهیم رضوری است که توانایی و انعطافپذیری
در تدوین احکام و قواعد بازی مشارکتی در سطح محلی (عملیاتی)
با برخوردمنودن با مسایل مربوط به متهیدات مشارکت مانند
روابط قدرت در میان بازیگران را بهبود بخشید .میتوان موفقیت
نسبی طرح تاالبها و ستاد احیا را به توانایی و انعطافپذیری
در تدوین احکام جدید در سطح محلی (عملیاتی) نسبت داد.
این سازوکار قانونی مهمی برای حکمگذاری پویا توسط ستاد احیا
محسوب میشود که قدرت ریاست جمهوری به این ستاد واگذار
شده است .قانونگذاری یک فرآیند طوالنی میباشد؛ شاید چند

درسهای آموخته شده از رویکرد مشارکتی در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه
بنا به گفته  )2005( Ostromهر نوع طراحی سازمانی 40باید
بر اساس اصول تحلیل نهادی/سازمانی امتحان و ارزیابی شود.
بنابراین ،برای ایجاد حکمرانی محلی آب در ایران یک نسخه واحد
وجود ندارد .لذا برای رسیدن به نتیجه مطلوب همراه با سعی و
خطا خواهد بود .ایجاد حکمرانی محلی آب در ایران نیاز است که
به  5سوال اصلی جواب بدهیم (هاشمی 1393 ،و :)1396
 .1چگونگی برخورد با مسئله مهم ترجمه و تبدیل 41قوانین در
سطح انتخاب منطقی و سطح قانون اساسی به سطح عملیاتی
(شکل .)1
 .2تأثیر سیستم دمکراتیک دولت -مترکززدایی (عدم مترکز) و
توازن قدرت محلی /استانی و ملی بر حکمرانی محلی چگونه
میباشد؟
 .3چگونه باید طراحی تشکیالت تودرتو در سطح حوزه آبخیز
شکل بگیرد؟
 .4اسرتاتژی برای توسعه ظرفیتها در سطح محلی چیست؟
 .5آب در سطح جهانی هنوز منشأ تعارض 42بزرگ نشده است
اما در سطح محلی منشأ اختالف زیاد است؛ بنابراین "مدل حل
اختالف مبنی بر جوامع محلی" 43چگونه باید تعریف شود؟ به
قول Ostromنهادی که مدل حل اختالف نداشته باشد ،آن نهاد
مستحکم 44و پایدار نیست.
بر اساس بیش از  15سال مطالعات میدانی در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه (هاشمی )1401 ،رضوری است که به این نکات
توجه شود:
• فراگیرکردن مشارکت مردمی :بر اساس نتایج مطالعات میدانی،
بسیاری از ذیمدخالن احساس میکردند که سیستم حکمرانی
منابع آب و خاک مبتنی بر جوامع محلی میتواند کمکی برای به
دست آوردن اهداف اسرتاتژی تخصیص آب باشد هامنطور که
برداشتهای غیرمجاز و غیررسمی زیادی وجود دارد .به معنایی
دیگر بدون حامیت مردمی و جوامع محلی رویکرد مدیریت
انطباقی را منیتوان به مرحله اجرا درآورد .اما برای این کار،
حامیت سیاسی محلی رضوری است؛ لذا حضور جوامع محلی
و سازمانهای مردم نهاد باید ارتقا یابد .بهاضافهی بهمپیوسنت
نرشیه آب و توسعه پایدار
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دهه طول بکشد تا یک قانون در مجلس تصویب شود .چند سال
طول میکشد برای تأییدکردن یک الیحه یا مصوبه هیأت وزیران.
بنابراین ،برای رفع نیازهای فوری در سطح عملیاتی این سازوکار
میتواند بسیار مؤثر باشد.
• توزیع قدرت مناسب بین ذیمدخالن :در واقع ،رویکرد
مشارکتی به مثابه توزیع قدرت در میان ذیمدخالن است.
چالش اساسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،این است که
دیدگاه حوضهای در مدیریت منابع آب و خاک جایگزین
رویکردهای بخشی و استانی شود .بنابراین ،برای ترویج پیدایش
پارادیم مدیریت آب جدید ،رویکرد حوضه رودخانه به عنوان
واحد مرزی برای برنامهریزی و تخصیص منابع آب انتخاب شد.
اما این رویکرد در سطح ملی و استانی نهادینه نشده است.
چالش این است که چطور رویکرد حوضه رودخانهای را نهادینه
کرد .عزم سیاسی عامل تعیینکننده است .بنابراین ،حضور فعال
دولت (حاکمیت سیاسی) در مراحل راهاندازی اولیه فرایند
مشارکتی ،بسیار رضوری است که در این مرحله تصمیمهایی
در مورد ایجاد و طراحی شامتیک بده-بستانها باید صورت
بگیرد .در طول این  15سال ،عزم سیاسی برای نجات دریاچه
ارومیه در سطح دولت بوده ولی نتوانسته است که ماشین
بورکراسی در سطح ملی و استانی را به خوبی همراه خود
کند .بنابراین ،اسرتاتژی برای غلبه بر این معضل ،ایجاد تعادل
موازنه قدرت در میان بازیگران (ذیمدخالن) ملی و استانی و
قرارگرفنت در یک سطح و تصمیمگیری بر اساس اجامع بوده
است .اما بازیگران ملی و استانی از نفوذ و موقعیت خود
استفاده میکردند و غالباً با ستاد احیای دریاچه ارومیه که
قواعدی برای تسهیلگری مشارکتی تدوین کرده بود در تعارض
و تضاد بودند.
• ضامنت اجرای تصمیمهایی که در سطح محلی گرفته میشود
(واگذاری قدرت به بازیگران محلی) :یکی دیگر از چالشهای
راهاندازی فرایند مشارکتی این بود که بسیاری از بازیگران استانی
و جوامع محلی احساس میکردند که هر تصمیم که گرفته شود
ضامنت اجرایی ندارد و بیهوده است .بنابراین تقویت مشارکت
در حالتی صورت میگیرد که این باور که تصمیمهای اخذ شده
در سطح پایین مورد استفاده تصمیمگیران در سطوح باالتر
خواهد شد .قاعده بازی توامنندسازی رویکرد پایین به باالست.
اما در طرح تاالبها و ستاد احیا جوامع محلی نقشی نداشتند
و هر دو درگیر مذاکرات و جدل با بازیگران دولتی در سطوح
ملی/استانی بودند.
شایان ذکر است که بر اساس سند جامع مطالعات فرهنگی و
اجتامعی نجات دریاچه ارومیه (رز آب پی و نو اندیشان ژیار،
 ،)1396نقشه راه فعالیتهای اجتامعی فرهنگی احیاء دریاچه
ارومیه شامل محورهای زیر میباشد:
نرشیه آب و توسعه پایدار

 -1توامنندسازی جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد
 -2فرهنگسازی در خصوص کاهش الگوی مرصف آب
 -3تشکیل گروههای همیاران آب در راستای فرهنگسازی
 -4جلب مشارکت جوامع محلی از طریق فرآهمکردن معیشت
پایدار
این سند که بر اساس رویکرد مشارکتی متامی ذیمدخالن از جمله
جوامع محلی و ارگانهای دولتی ،سمنها و دانشآموزان تدوین
شد ،اشارهای رصیحی به راهربد حکمرانی محلی آب دارد.
راه پیش رو
مفهوم "حکمرانی محلی آب در ایران" مورد توجه ذیمدخالن
متعدد بوده است .مطالعات میدانی نشان میدهد که حکمرانی
مشارکتی مبتنی بر جوامع محلی نه فقط مورد تأیید پژوهشگران،
بلکه کارشناسان دستگاههای دولتی ،سمنها و منایندگان جوامع
محلی بوده است .اما در ایران سعی جدی برای ایجاد این نوع
حکمرانی نشده است .عدهی زیادی از سیاستگذارن موثر و
بانفوذ معتقد هستند که نگاه ملی و منافع ملی قربانی نگاه و
منافع محلی میشود .بنابراین ،مترکزگرایی در مدیریت آب در
ایران که گفتامن غالب است مانع از ایجاد حکمرانی محلی آب
شده است.
حکمرانی محلی آب به معنای استقالل از حاکمیت مرکزی یا
هرج و مرج سیاسی نیست .این امر مستلزم به رسمیت شناخنت
نهادهای غیررسمی و محلی در چارچوب حقوقی با در نظر گرفنت
سه مؤلفه رویکردهای فرهنگی و اخالقی به شیوههای مدیریتی
آب و خاک است:
( )1تأمین انسجام اجتامعی و معیشت پایدار برای جوامع محلی؛
( )2ارائه ضوابط برای مالکیت/حقوق آب و استفاده بر اساس
گنجایش /ظرفیت برد 45و بازسازی منابع؛
( )3تقویت حفاظت از محیطزیست و مدیریت انطباقی.46
لذا استدالل میشود که عالوه بر واقعیتهای اجتامعی-اقتصادی
و سیاسی ،گفتامنهای فرهنگی و اخالقی باید در اسرتاتژی مبتنی
بر مشارکت چندجانبه برای اجرای موفقیتآمیز سیاستهای
عمومی در زمینه آب و خاک مورد توجه قرار گیرد.
پینوشت
1-Common pool resources
2-Informal abstractions
3-Ecosystem Management Plan
4-Public policies
5-Business as usual
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6-Informal water abstraction rule
7-Multi-tier Stakeholder Platforms, MSPs
8-Hidden actors
9-Hydraulic Mission
10-Business as usuall
11-Participatory governance
12-Bottom up
13-Regulatory frameworks
14-local jurisdictions
15-Self regulating nested enterprises
16-Strong inter-linkage
17-Explicit relationship
18-Institutional arrangements
19-Watershed level
20-Community based conflict resolution model
21-Social learning processes
22-Cultural transformations
23-Changing cultures
24-Marginalising
25-Social exculsion
26-Community based appraoch
27-Ancesteral land
28-Legal provisions
29-Co-management
30-Legitimate institutions
31-Cross cutting issues
32-Legal pluralism
33-Rule of law
34-Trantional
35-Policy reform
36-Environmental Auditing
37-Green growth
38-Donors
39-Philanthropy
40-Institutional design
41-Transform
42-Conflict
43-Community based Conflict Resolution Model, CBCRM
44-Robust
45-Carrying capacity
46-Adaptive management
نرشیه آب و توسعه پایدار

منابع
ستاد احیای دریاچه ارومیه .1396 .گزارش بهروزرسانی و
ارزیابی نقشه راه احیای دریاچه ارومیه .ارایه به هفتمین
جلسه کمیته سیاستگذاری ،ستاد احیای دریاچه ارومیه،
تهران.
رسیعالقلم ،م .1389 .فرهنگ سیاسی ایران .موسسه نرش فرزان
روز ،تهران.
قلیپور ،م .و غالمپور آهنگر ،آ .1389 .فرایند سیاستگذاری
در ایران .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،تهران.
رز آب پی و نواندیشان ژیار .1996 .گزارش طرح "سند جامع
مطالعات فرهنگی و اجتامعی نجات دریاچه ارومیه".
مهندسین مشاور توسعه پایدار رز آب پی /مهندسین مشاور
نواندیشان ژیار ،استانداری آذربایجان غربی ،ارومیه.
وزارت جهاد کشاورزی .1387 .رونوشت مصاحبه گروهی
نشست در دفرت مدیریت بهرهوری آب کشاورزی .وزارت
جهاد کشاورزی 9( ،مرداد  ،)1387کرج.
هاشمی ،س.م .1393 .حکمرانی محلی آب :چالشهای اساسی
در ایران .مقاله ارایه شده در نشست تخصصی حکمرانی
محلی آب ،سلسله نشستهای آب ،فرهنگ و جامعه،
اندیشکده تدبیر آب ایران ،مرکز بررسیهای اسرتاتژیک
ریاست جمهوری ،انجمن جامعهشناسی ایران و انجمن
مطالعات فرهنگی و ارتباطات 17 ،دیماه  ،1393دانشکده
علوم اجتامعی دانشگاه تهران.
هاشمی ،س.م .1396 .حکمرانی محلی آب در ایران :مسائل،
چالشها و راهکارها .مقاله ارایه شده در اولین کنفرانس
حکمرانی و سیاستگذاری عمومی ،مرکز بین املللی
هامیشهای صدا و سیام ،دانشگاه صنعتی رشیف14-13 ،
دیماه  ،1396تهران.
هاشمی ،س.م .2017 .به سوی ژئوپارک هورامان :میراث
فرهنگی طبیعی با ارزش جهانی .مجموعه مقاالت کنفرانس
هورامانشناسی هورامان در هلبجه (ویراستار :د .ناجح
گولپی) ،ص  ،226 -187استانداری هلبجه ،اقلیم کردستان
عراق (زبان کردی سورانی).
هاشمی ،س.م( ۱۴۰۱ .در دست چاپ) .یادداشت  :۳۱رضورت
احیای دریاچه ارومیه در قرن جدید هجری :تجربهی ۱۵
سال پژوهش کاربردی ،تعامل و همکاری در حوضه آبریز.
در کتاب « ۴۰یادداشت بر طرح ملی نجات دریاچه ارومیه»
ص  .248-226ستاد احیای دریاچه ارومیه ،نرش سیوان سایان
تهران.
Allan J.A. 2005. Water in the environment/socio-economic development discourse: sustainability, chang143

سال نهم ،شامره 1401 ،1

ing management paradigms and policy responses
in a global system. Government and Opposition,
40(2): 181-199.
Amezaga J.M. 2005. Inter-Institutional links in land
and water management. In Anderson, M.G.and
McDonnell, J.J (eds.).Encyclopaedia of Hydrological Sciences (pp. 3003-3012), 5-Volume Set. England/ West Sussex: John Wiley and Sons.
Colding J., Folke C. and Elmqvist T. 2003. Social institutions in ecosystem management and biodiversity
conservation. Tropical Ecology, 44(1): 25-41.
Hashemi M. 2012. A Socio-Technical Assessment
Framework for Integrated Water Resources Management (IWRM) In Lake Urmia Basin, Iran Submit-

ted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) at
School of Civil Engineering and Geosciences, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, England.
Hashemi M. (among Authors). 2012. Regional Solutions for Water Scarcity in WANA. West Asia and
North Africa (WANA) Forum Water Scarcity Policy Brief, Amman, Jordan.
Kingdon J.W. 2002. Agendas, Alternatives, and Public
Policies. 2nd Edition, New York: Longman Classics Edition
Ostrom E. 2005. Understanding Institutional Diversity. USA: Princeton University Press.
Sills D.L. (ed.). 1972. International encyclopedia of
Social Science, Vol.11, the Macmillan Company.

1401 ،1  شامره،سال نهم

144

نرشیه آب و توسعه پایدار

معرفی کتاب

اصول هیدرواجتامعی :ارتقاء از چرخه هیدرولوژی به چرخه هیدرواجتامعی
سید مختار هاشمی و جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه علوم آب و اجتامع

hashemi_2002ir@yahoo.com

در گرماگرم حوادث سیل بزرگ سال  ،1398سنندج ،شهر خالق
موسیقی و شهر هزار تپه ،شاهد برگزاری بزرگترین رویداد ملی
آب بود .سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی در مناطق نیمه
خشک با محوریت نکسوس آب-انسان-طبیعت در سنندج در
روزهای  3و  4اردیبهشت در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی
ورزشی ایثار با ه ّمت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
سنندج و جهاد دانشگاهی استان کردستان برگزار شد .این
رویداد بزرگ آب و محفل علمی با ارزش حاصل همفکری،
همدلی ،همکاری و تالش بسیار باالی تعدادی از شخصیتهای
حقوقی و حقیقی متعهد به پیشبرد دانش و معرفت بود.
یافتههای علمی تعداد باالیی از پژوهشگران و صاحب نظران
در طی در دو روز ارایه گردید.
براساس مطالعات و تجارب علمی ،نادیده گرفتن علم
هیدرولوژی ،چالشهای زیادی را در سیستم سیاسی اجتماعی
اقتصادی یا حکمرانی منابع آب به وجود آورده است .وقایع
حدی هیدرولوژی مانند سیالب سال  1398نشان داد که ما به
ارزیابی علمی (هیدرولوژی) مستقل بر اساس دادههای دقیق
و قابل اعتماد ،بررسی و مرور دقیق اطالعات پایه هیدرولوژی
و اقلیمی برای رفع عدم قطعیتها در برنامهریزی ،توسعه،
تخصیص و مدیریت منابع آب نیاز مبرم داریم .بنابراین،
ضرورت این کنفرانس بیشتر و بیشتر احساس میشد.
نرشیه آب و توسعه پایدار

حوادث سیل  98نکسوس (همبست یا پیوند) آب -جامعه را به
خوبی نمایان نمود؛ یک واقعه حدی هیدرولوژی مانند سیل،
هزینههای اجتماعی ،روانی و اقتصادی عظیمی بر هموطنان و
کشور تحمیل کرد .ما شاهد فاجعه انسانی بزرگی بودیم ،خانه
و کاشانه هزاران انسان زیر آب رفت و خسارتهای سنگین
به زمینها و محصوالت کشاورزی هموطنان وارد شد .بنابراین
بررسی همبست (پیوند) اﻧﺴﺎﻥ-ﻃﺒﻴﻌﺖ-ﺁﺏ و یا هیدرولوژی
اجتماعی ( )socio-hydrologyیکی از اولویتهای مطالعاتی
است که برای اولین بار در ایران چنین کنفرانسی با محوریت
هیدرولوژی اجتماعی برگزار گردید و این یک کار ابداعانه
محسوب میگردد.
آنچه مسلم است "آب" نقش مهمی را در سیاست جهانی ایفا
میکند .در سال  2016مجلس عمومی سازمان ملل "دهه بین
المللی اقدام درباره آب برای توسعه پایدار (")2018 – 2028
را تعریف کرد .بنابراین علوم آب و هیدرولوژی نقش مهمی را
در فرایند توسعه پایدار دارند .لذا کمیته علمی کنفرانس محور
اساسی سومین کنفرانس را ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎﻣﻌﻪ  -اﻛﻮﻟﻮﮊی -
ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮﮊی (اﻧﺴﺎﻥ-ﻃﺒﻴﻌﺖ-ﺁﺏ) ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ
تعریف نمود.
شکی نیست که بیشترین دالیل بحران آب به نوعی با مسائل
اجتماعی مرتبط هستند .بسیاری معتقدند که با در نظر گرفتن
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تغییر اقلیم ،وزن مسائل اجتماعی در ایجاد ،ادامه و تشدید
بحران آب بسیار قابل مالحظه است و اهمیت مسائل اجتماعی
بسیار پررنگتر خواهد شد .از این رو در پاسخ به مسائل کنونی
و آینده آب ایران ،بیش و پیش از راهحلهای مبتنی بر مهندسی
فیزیک آب ،بایستی آن را از منظر مسائل اجتماعی ،اقتصادی و
حکمرانی بررسی کرد.
به نظر می رسد تا آن گاه که:
الف) آب بهعنوان نایابترین و استراتژیکترین منبع کشور
مورد پذیرش قرار نگیرد و در نتیجه دیدگاه "امنیت مثبت آبی"
نهادینه نشود1؛
3
ب) چرخه هیدرو-اجتماعی 2و قلمروهای هیدرو-اجتماعی
بهعنوان مبنای حکمرانی آب لحاظ نشوند؛
ج) مدلهای نکسوسی (همبست) آب-غذا-انرژی مبنای
سیاستگذاری ملی و دیپلماسی آب کشور نباشد ،کشور در
طوالنی مدت با بحران آب روبرو خواهد بود.4
به گفته  Ruth Macdougallآب در چرخه هیدرو-اجتماعی،
در بستری از ترکیب زمان ،جغرافیا و آینده جاری است؛ به
دلیل ماهیت اجتماعیاش ،زمانی میتوان مسائل مرتبط با آب
را بررسی کرد که آن را در اسلوب چرخه اجتماعی (انسانی)-
آبی بررسی کرد .این چرخه ،متابولیسم جوامع انسانی و ابعاد
زیست انسانی را به چرخه فیزیکی هیدرولوژیک میافزاید
و نشان میدهد که آب در طی جریانش در اجتماع چه
تأثیری بر آن گذاشته و چه تاثیراتی میپذیرد .از سمت دیگر
مفهوم نوین قلمروهای هیدرو-اجتماعی بر این نکته تأکید
میکند که آب ارتباط عمیق و مستقیمی با ذهنیتها دارد
و این ذهنیتها مبنای تمامی تعامالت بشری و اجتماعی
(سیاستها) در خصوص آب است .در حقیقت تا ذهنیت افراد
و جوامع ذیمدخل در مسأله آب مشخص نشود ،نمیتوان در
خصوص آن تصمیم عملیای اتخاذ کرد .به همین دلیل است که
سیستمهای مدیریتی که مشارکت جامعه را در مدیریت منابع
آبی نمیپذیرند ،بدون اطالع از عمق سیاسی بودن مسأله و
دیدگاه جامعه نسبت به آب ،نتایج نامطلوب و ضعیفی به دست
آوردهاند .در تجربه هر روزه جوامع انسانی ،یک منبع آبی،
یک مالک ندارد .بلکه مجموعهای از ذینفعان ،با ذهنیتها و
دیدگاههای مختلف ،الیههای مختلفی از اثرگذاری ،اثرپذیری
و مالکیت بر آب را ایجاد میکنند که این الیهها در تعامل و
اندرکنش دائمی با یکدیگر هستند.
اما راه حل چیست؟ بدون شک یک مسأله اجتماعی را تنها با
راهکارهای مهندسی نمیتوان پاسخ داد .از این رو بایستی به
راهکارها و ابزاری توجه نمود که ضمن پذیرش نیازهای روز
توسعهای کشور ،با هماهنگسازی این نیازها با توان سرزمینی
و همچنین سنتهای مدیریت آب کشور ،بتوان یک پارادایم
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جدید بینابینی ارائه نمود .این پارادایم کمک می کند که
مشارکت مردم –چه در قالب گروههای نوین مدیریت آب و
چه به شکل سنتی آن -در ساختار حکمرانی منابع آب کشور به
رسمیت شناخته شود و از این طریق دیدگاهها و ذهنیتهای
آنان در مدیریت لحاظ شود (قلمروهای هیدرو-اجتماعی).
به معنای دیگر باید آب را از چرخه هیدرولوژیکی به چرخه
هیدرو-اجتماعی ارتقا دهیم.
"از نظر اجتماعی ،میتوان گفت آب با تمام فعالیاتهای بشر
مرتبط بوده و دیگر نمیتوان تنها از دیدگاه مهندسی به آب
و سیستمهای آبی نگاه کرد .رویکردهای سنتی و تقلیلگرا
بدون در نظر گرفتن نقش انسان و جامعه در سیستمهای آبی
میتواند چالش های بسیاری در زمینه مدیریت جامع منابع آب
ایجاد کند .بنابراین مطالعات اجتماعی نقش بسیار مهمی در
مدیریت منابع آب و سیاستگذاری آب و محیطزیست داشته
و برای بررسی سیستمهای آبی باید ارتباطی میان رشتههای
مهندسی و اجتماعی برقرار نمود .بنابراین ظهور چارچوبهای
بین رشتهای از رویکردهای مهم هر کشوری در حل چالشهای
مدیریت سیستمهای منابع آب است که باید مورد توجه جدی
قرار گیرد .یکی از چالشهای جدی پیش رو برای نیل به این
هدف ،ایجاد نگرشها و علوم جدید بین رشتهای است که
توانایی در نظر گرفتن همزمان مسائل فنی مهندسی ،مسائل
آب (از جمله علوم پایه مهندسی منابع آب) و علوم اجتماعی
را داشته باشد" (میان آبادی و همکاران.)1397 ،
یکی از مفاهیم نسبتاً جدیدی که ارتباط انسان-آب را
بررسی میکند ،هیدرولوژی اجتماعی میباشد .هیدرولوژی
اجتماعی در جستجوی درک معنادار پویایی ،هم تکاملی (Co-
 )evolutionو برهمکنشهای سیستمهای به هم پیوسته انسان
آب است و به طور مؤثری یکپارچگی جامع جنبههای محیطی
و اقتصادی اجتماعیِ هیدرولوژی را در نظر دارد؛ و با تمرکز
بر اصول علمی و بنیادین ،به شناسایی و تحلیل این عوامل
در تأثیر متقابل جوامع انسانی با سیستمهای هیدرولوژیکی
میپردازد" .هیدرولوژی اجتماعی ،شکلیافته در چارچوبهای
اقتصاد و سیاست ،مرزهای علم هیدرولوژی را بهسمت پذیرش
انسان بهعنوان جزئی یکپارچه با چرخهی هیدرولوژی سوق
داده و پیشرفت جدیدی در علم هیدرولوژی محسوب میشود
که نیاز به بازاندیشی در خصوص این دانش را ایجاد مینماید"
(قل یزاده سرابی و همکاران" .)1397 ،علی رغم اهمیت
هیدرولوژی اجتماعی ،گسترش ،اجرا و استفاده آن با چالشهای
بسیاری روبهرو است .فراهم کردن دادههای مناسب کمی و
کیفی بهویژه در بخش اجتماعی ،زمان ،حمایت مالی ،ابعاد
محدود مدلها ،عدم قطعیت مدلها و غیرقابل پیشبینی
بودن رفتار انسانها از جمله چالشهای پیش روی هیدرولوژی
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اجتماعی است که باید مورد توجه قرار گیرند"(میان آبادی و
همکاران.)1397 ،
"بر اساس نتایج مطالعات صورت گرفته و با توجه به اهمیت
نقش انسان در تغییرات محیطی به ویژه بر پاسخ هیدرولوژیکی
حوضهها ،مطالعه حوضههای آبریز در قالب هیدرولوژی
اجتماعی ضروری به نظر میرسد .بنابراین به منظور حل
چالشهای آبی موجود در حوضههای آبریز ،نیاز است که
متخصصان هیدرولوژی ،مدیریت منابع آب ،جامعهشناسی
و اقتصاد با مفاهیم جدید بین رشتهای از جمله هیدرولوژی
اجتماعی آشنا شوند" (میان آبادی و همکاران.)1397 ،
علم جامعهشناسی آب به "بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی

پروژههای آبی میپردازد" (میان آبادی و همکاران.)1397 ،
 Wesselinkو همکاران ( )2017تفاوتهایی بین هیدرولوژی
اجتماعی و جامعهشناسی آب در حوزههای هستیشناسی،
معرفتشناسی ،روششناسی و ارزششناسی مشخص میکنند
که در جدول ( )1آمده است (میان آبادی و همکاران.)1397 ،
"در جامعهشناسی آب " قدرت اجتماعی" نقش مهمی در بررسی
روابط متقابل جامعه و آب دارد و جامعه و آب جدا از هم در
نظر گرفته نمیشوند ( Wesselinkو همکاران .)2017 ،اما در
هیدرولوژی اجتماعی این دو بخش میتواند به صورت مجزا
درنظر گرفته شود که اثرات متقابل بین آنها باعث ایجاد رفتار
نوظهور در سیستم میشود"(میان آبادی و همکاران.)1397 ،

جدول  -1مقایسه تحقیقات هیدرولوژی اجتماعی و هیدرواجتماعی (جامعهشناسی آب) ( Wesselinkو همکاران)2016 ،
ترجمه جدول برگرفته از میان آبادی و همکاران ()1397
الگو
هستیشناسی
معرفتشناسی
روششناسیاصلی
نفطه شروع
کلماتکلیدی
ارزششناسی

هیدرولوژیاجتماعی
اثبات گرا ،فرا اثبات گرا
عینیگرا ،کلیگرا ،بخشهای آن میتوان جدا شود
عینی
مدلسازی کمی
سیستمطبیعی
اثراتمتقابل
پسا اثباتگرا ،محققان باید بیطرف باشند و هستند

میانآبادی و همکاران ( )1397نتیجهگیری میکنند که" :با
توجه به اینکه در جهان و از جمله در کشور ما تقریباً سیستم
آبی دست نخوردهای باقی نمانده است و همه حوضههای
آبریز تحت تأثیر فعالیتهای انسانی میباشند ،لذا بررسی
پاسخ هیدرولوژیکی حوضهها به تغییرات ناشی از فعالیتهای
انسانی و همچنین پیامدهای این فعالیتها بر جامعه و طبیعت
در قالب هر دو علم هیدرولوژی اجتماعی و جامعهشناسی آب
ضروری به نظر میرسد .بنابراین آشنایی متخصصان مدیریت
منابع آب ،هیدرولوژی ،جامعهشناسی و اقتصاد با مفاهیم
جدید و ترکیبی بین رشتهای و همکاری آنها با یکدیگر جهت
حل چالشهای آبی موجود از اهمیت ویژهای برخوردار است".
بنابراین ،برای طرح موضوعات علوم اجتماعی در آب یا اصول
هیدرواجتماعی ضروری است "به شاخه¬های مختلف علوم
اجتماعی و نحوه مواجههی آنها با آب" پرداخته شود؛ شامل
تاریخ آب (بررسی همزیستی انسان و آب در طول زمان) ؛
اقتصاد آب (عدالت ،دسترسی ،انصاف ،و کارایی در استفاده
از آب)؛ جامعهشناسی آب (ارزیابی کنشهای انسانی و مسأله
قدرت)؛ جغرافیا (چگونگی انطباق جوامع انسانی با محیط
نرشیه آب و توسعه پایدار

هیدرواجتماعی (جامعه شناسی آب)
ساختارگرا،نظریهانتقادی
کلی گرا ،بخشها به هم متعلق هستند
ذهنی
تحلیلماتریالیستیتاریخی
جامعه و تکنولوژی
قدرت
انتقادی یا تفسیرگرا ،محققان نمیتوانند و نباید بیطرف باشند

و طبیعت و تعامل انسان و محیط)؛ سیاستگذاری عمومی
(نقش قدرت دولت در تنظیمگری و تصدیگری)؛ اخالق آب
(تنظیم روابط انسان با آب و روابط انسانها با هم) ،حقوق آب
(باقری ،5)1399 ،دیپلماسی آب و البته هیدرولورژی اجتماعی.
بخشهای کتاب اصول هیدرواجتماعی
کتاب حاضر یکی از آثار وزین و میراث ارزشمند سومین
کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک و نتیجه تالشهای
ارزشمند دکتر سید مختار هاشمی با همکاری محققین و
پژوهشگران برجسته و عالیقدر علوم مربوط به آب میباشد.
در این کتاب کوشش میشود که موضوعات مختلف علوم
اجتماعی در آب مطرح گردد.
این کتاب به  7بخش تقسیم میشود که هر بخش دارای چند
فصل (مجموعا  33فصل) برای تبیین محور آن بخش میباشد:
بخش اول ( 9فصل) :دانش هیدرواجتماعی :مفاهیم پایه و
رویکردها
بخش دوم ( 2فصل) :چارچوبهای حقوقی قانونی
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بخش سوم ( 5فصل) :دیپلماسی و امنیت آب
بخش چهارم ( 5فصل) :جامعهشناسی آب
بخش پنجم :حکمرانی آب ( 5فصل) :دانش جغرافیا برای
حکمرانی صحیح آب
بخش ششم ( 4فصل) :فرایندهای مشارکتی
بخش هفتم ( 3فصل) :توسعه ظرفیتها

همبست را نباید به این سه پیوند محدود کرد.
 -5باقری ،ع .1399 .علوم اجتماعی در آب .یادداشت برای
نویسنده از طریق ایمیل.
منابع
میانآبادی ،آ ،.جرکه ،م.ر ،.میانآبادی ،ح .و کالهی ،م.1397 .
هیدرولوژی اجتامعی .راهربد اجتامعی فرهنگی:)27(7 ،
.87-47
قلیزاده رسابی ،ش ،.قهرمان ،ب .و شفیعی ،م .1397 .علم
جدید هیدرولوژی اجتامعی :در جستجوی درک مفهوم
همتکاملی انسان و آب .تحقیقات منابع آب ایران:)5(14 ،
.488-483
Wesselink A. Kooy M. and Warner J. 2017. Socio-Hydrology and Hydrosocial Analysis: Toward
Dialogues across Disciplines. WIREs Water 2017,
4:e1196. doi: 10.1002/wat2.1196.

پینوشت
 -1البته غلبه نگاه امنیتی منفی بر مسائل آب ،یکی از چالشهای
مهم فعلی کشور است .رویکرد امنیت منفی آب سبب نادیده
گرفته شدن سایر ابعاد مهم از جمله مسائل اجتماعی و محیط
زیستی و غیره شده است.
2-Hydro-social cycle
3-Hydro-social territories
 -4الزم به ذکر است که مدلهای همبست بسته به هر حوضه
میتواند پیوندهای بیشتر و یا کمتری داشته باشد .لذا پیوندهای
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