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 چکيده:
مردم  مديريت منابع آب به ، رويکرد مشارکتي و انتقالبحران آب خطرات با مقابله در راستای امروزه

های جهاني در راستای رسيدن به پايداری منابع آب در نظر گرفته شده محلي جزو مهمترين سياست

ها همواره موفق نبوده و با موانع زيادی مواجه بوده است که ناپايداری است. با اين وجود اين طرح

 بدم مشارکت در مديريت پايدار منابع آدر تشريح ع برخي از نظريات کند.در منابع آب را تشديد مي

ت که ريشه در انحصارطلبي و ممانعت از مشارک تأکيد دارندهای آن سياست دولت ونقش ناکارايي بر 

-ار اسرافبر رفتو برخي ديگر از نظريات نيز در مقابل پيش از بحران مردم در مديريت منابع آب دارد 

ريشه در ناآگاهي دارد. لذا در اين نوشتار تالش بر تشريح  گرايانه مردم در منابع آب تأکيد دارند که

های واکنشي مردم در شيوه های مختلف انتقال مديريت منابع آب داشته و در نهايت بر حسب هر مدل

 دهد.وضعيت راهکارهي سياستي مجزايي را ارائه مي

 مشارکت، راهکار سياستي، دولت، ملت، مديريت منابع آب واژگان کليدی:

 

 مسئله: طرح و مقدمه

ی قشر عظیمی از جامعه یعنعالوه بر اینکه رفاه توسعه کشاورزی اصلی در توسعه کشاورزی است و از آنجا که  عاملآب 

 زممانعت ارشد اقتصاد کشاورزی،  امنیت غذایی،ایجاد  کارکردهای پنهان دیگری نیز همچون، زندرا رقم میکشاورزان 

ا رروستانشین مرزی، رفع نیازهای کشاورزی کشور و ...  حفظ امنیت از طریق ابقای جمعیتشهر، روستاییان به  مهاجرت

 . شودموجب می

 رایط وشاز  یدقیقنیازسنجی به توسعه کشاورزی و عدم لحاظ پایداری در این مسیر، عدم  مدتموقت و کوتاهرویکرد ، اما

 . ترا ایجاد کرده اس ناپایداریشده است و شرایطی از  وری ضعیف و هدررفت منابعبهره باعث مصرف سنتی منابع آبی
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ه در بسیاری از ک است مشارکتي مديريتبرای رسیدن به پایداری در مدیریت منابع آب یکی از رویکردهای پیشنهادی، 

رایش به از مهمترین دالیل گبرای مثال عنوان یکی از مهمترین اصول رسیدن به پایداری شناخته شده است. تجارب جهانی به

 ؛کردموارد زیر اشاره  توان به، بیان شده است می]4-1[که در تحقیقات بسیاریمدیریت مشارکتی منابع آب 

 شودمی آبیاری گذاری دولت در بخشسرمایه باعث کاهش. 

 است.برداری و نگهداری های بهرهکاهش پرسنل و همچنین هزینهباعث های آبیاری مدیریت شبکه 

  شودمیوری محصوالت کشاورزان خودکفایی و افزایش بهره باعثمدیریت مشارکتی منابع آب. 

  ا در پی دارد.ر های آبیاریپایداری بلندمدت سیستم از بهبـود عملکرد کشـت آبی و اطمینانمدیریت مشارکتی 

 کند.پذیر میمسئولیتکـه جامعه محلی را  استسازی عنوان یك فرایند ظرفیتانتقال مدیریت به  

 همواره موفق نبوده است و نیاز بهدر عمل این سبك از مدیریت منابع آبی، مشارکتی با وجود همه محاسن مدیریت اما 

آبی ای کمهساز ناپایداری و هدررفت منابع از یك سو و تشدید تکانهها زمینهلحاظ نکردن آن کهی دارد ها و شرایطزمینهپیش

ز بخش دولتی های آبیاری و زهکشی امدیریت شبکهانتقال المللی آبیاری، فرایند مؤسسه بین آنچنانکهشود. از سوی دیگر می

بران را در کشورهای نیجریه، کلمبیا، سودان، ژاپن و سریالنکا مورد مطالعه قرار داده است. نتایج بیانگر آبهای تشکلبه 

مدل موفق انتقال  عنوان یكیند است. برای مثال در کلمبیا بهین فراموفقیت کشورهای نیجریه، کلمبیا، ژاپن و سریالنکا در ا

مدیریت در این کشور براساس مطالعات کافی، کامالً تدریجی، بدون عجله و با موفقیت صورت پذیرفته است. اما در کشور 

 .]6-5[کاری با موفقیت همراه نبوده است  سودان این فرایند به دلیل عدم مطالعه کافی و با مسامحه

دالیل ناکامی رویکردهای مشارکتی در مدیریت منابع آب موارد متعددی را برای نتایج تحقیقات داخلی و خارجی  اگرچه

مشارکت پس از بحران آب است که در این  ،ترین موارد در عدم پاگیری این سبك از مدیریت آباما از مهم اند،ذکر کرده

 ر دعلت ناکارآمدی رویکردهای مشارکتی  برای ،نامیده شده است. برای مثال طالب «مشارکت پسینی»عنوان نوشتار تحت

ده نه های تصویب شهای پروژهریزی از باال و مشارکت مردم فقط در جهت اخذ مبلغی از هزینهبرنامهمدیریت منابع آب، بر 

در گزارش خود در سال  نیز بانك جهانی. ]7[تأکید دارد گیری، اجرا، ارزشیابی و غیرهبه معنای شرکت روستاییان در تصمیم

ا در ربدون اعطای اختیارات و منابع مالی الزم  های محلیتشکلها به انتقال مسئولیت و های سیاسیوجود حمایت عدم 5005

  مطرح شد. ،]8[ نیز توسط یو ال حسن  بخش محلی به دولتطرفه از پاسخگویی یك کند.رابطه با این ناکارامدی بیان می

ر و د بحران آبپس از  ،محلی در بحث مدیریت منابع آب و مشارکت جامعه مباحث اجتماعی از آنجایی که زمان ورود اما

بیشتر از منظر لذا مباحث اجتماعی در جامعه محلی ، است و در مرحله اجراء ی فنیهابهترین حالت پس از طراحی طرح

یم تقس"مردم برای مشارکت در پس از بحران، در شرایط اما از آنجاکه  .گرددمیمورد توجه واقع  ی اجتماعیگرتسهیل

 ها همواره وجود دارد. لذا مقاومت ،شودبندی آب( فراخوانده می)در اینجا کم آبی و جیره "هابدی

 دره یکی از موضوعات مهمی است ک به جامعه محلی مدیریت منابع آبانتقال لذا مقاومت و عدم مشارکت مناسب در 

از  گردد. بر این اساس در ادامه بعدهای بسیار و تداوم ناپایداری در منابع آبی میتوجهی سبب هدررفت سرمایهصورت بی

ر دمنتخب برای جلوگیری از مقاومت محلی و بهبود پایداری در مدیریت منابع آب  های منتخبگزینهتشریح وضعیت 

ا ذکر هنظر بر حسب شرایط اشاره کرده و برناممه عملیاتی سازی این برنامه های سیاستی موردحلبه راهنظریات اجتماعی، 

 گردد.می
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 المللي ينب در مديريت مشارکتي منابع آب از منظر رويکردهای سياستيهای منتخب بررسي گزينه -1

ع آبی منابپایداری  و مدیریت منابع آب همواره وجود دارد رویکردهای مشارکتی درمقاومت مردمی همانطور که گفته شد، 

محور )با تکیه بر دیدگاه : ملت1در دو قالب  های منتخب سیاستیگزینه در تبیین این وضعیت،سازد. را با اختالل مواجه می

مدیریت  در رویکردها جایگاه اینو در ادامه  شدهتشریح ( آنتونی گیدنزمحور )با تکیه بر دیدگاه : دولت5و  (اولریش بك

 .رار خواهد گرفتبررسی قآب مورد 

 
 محوررويکرد دولت 2-1

معتقد ،گیدنزد. دهمی «ریزی دولتبرنامه» جایگاه اصلی را به ،محیطیمنابع زیست ی درپایدار برای رسیدن بهآنتونی گیدنز، 

، و و خشکسالیهوا  محیطی چون آلودگیاست که مروج همگرایی میان مسائل زیست« 1ایکنندهدولت تضمین»وجود به

دولت "هایی که باید توسط یك مشیواو خط. ]9[ آب از یك طرف و سایر مسائل مهم سیاسی از طرف دیگر باشدبحران 

 داند. می ای نامعینآیندهبرای  «ریزیبرنامه»اتخاذ شود را شامل  "کنندهتضمین

 و مردم بومی به نقش دولت و حرکت از باال به پائین نظر دارد؟  بردارانبهرهاما چرا گیدنز در نظریات خود بیش از توجه به 

ه وصل شدن به زنجیره عمل و اعتیاد ب" علت آن رادر رسیدن به پایداری مشکوک بوده و اران درببهرهبه مشارکت  گیدنز

رت وافراد حتی در صزعم وی از تبلیغات و مصرف بوده است. به برآمدهو عادات  فردگراییکه ناشی از  داندمی "مصرف

توان آنها را به حال خود رها کرد و نمیلذا توانند از عادات سرخوشانه دست بکشند. نمی ،گاهی از عواقب بدمصرفی خودآ

ناشی  بحراندنز به بیان گی را در آنها کنترل کند. گرایانهاسرافکننده، مصرف هایی تضمیننیاز به این است که دولت با طرح

اشند که قدری عیان شده ببه وضعیتشود که این عنوان مسئله مطرح میمنابع تنها زمانی برای افراد عادی به مدیریتاز سوء

های ب)مانند فرونشت زمین و فهم برهم خوردن تعادل آ که این بسیار دیر است باشدقابل دیدن برای چشم غیرمسلح نیز 

کننده، به علت ناآگاهی مصرفه گیدنز بر این اساس است کدار(. برشکنی چندباره چاه توسط بهرهزیرزمینی از طریق کف

ا به سمت برداران رگذاری بهرهاست که ازطریق سیاست بحران و رفع در فهم و شناخت "گردولت تضمین"معتقد بر نقش 

ورت پسینی و به صمعتقد به مشارکت بهره برداران  گذاریاین رویکرد در سیاستبه بیان دیگر پایداری در رفتار سوق دهد. 

 است. در حیطه اجرا

 
 محوررويکرد ملت 2-2

لکه در ب محیطی نداردزیستمنابع  حفظ پایداری برای هادولتاعتماد زیادی به نه تنها برخالف گیدنز،  ،]10[یش بكلراو

-رفمص یت منابع آب را نباید در ساحت فردی ور، مسائل مدیاین منظراز . داندبسیاری از موارد آنها را مسبب مسائل می

یریت رفتار مدبرداران را به سمت سوءحاکمیتی ایجاد شده است و بهرههای سیاست بطناز  مسائلبلکه این  ،کنندگی دید

 دهد. مصرفی سوق می

ها دولت یزیراست. یعنی در برنامه )پس از بحران آب( شارکت پسینیمهمان  ،آمدن این مشکل از نظر بكمهمترین زمینه بر

ار از نظر بك برای گذطلبند. کنند اما در زمان بحران آب مشارکت مردم را میو نخبگان آب به صورت انحصاری عمل می

 نه عنی تعریفاست. یجایگزین مشارکتی باشد که پس از بحران حادث شده « مشارکت پیشینی»از این انحصارگرایی باید 

خرد تا  الزم است، بلکه ای خاص و ...خانهفقط از منظر وزارتنه فقط از منظر توسعه خطی، نه فقط از منظر مهندسی و فنی، 

                                                           
1- Ensuring state 
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 اشد.ریزی و اجراء وجود داشته بجمعی با مشارکتی حداکثری در شناخت، تعریف و فهم موضوع مدیریت آب پیش از برنامه

که تنها دولت بلکه در آن نهشود توجه می« گیریگشودگی فرایند تصمیم» نی برگذاری مبتلذا در این رویکرد بر سیاست

مشارکت  ساززمینه حضور دارندنیز قبل از اجراءبرداران و بهرهو جامعه مدنی مختلف علوم متخصصان های خصوصی، شرکت

 .پیشینی است

 

 های اجرايي مديريت منابع آبسياست شرايط واکنشي به 3

گذاری مدیریت منابع توان دالئل تفاوت رویکردی در سیاستمی مطروحه رویکردهایای از مقایسهبندی در یك جمع

 بندی کرد؛محیطی از جمله آب را بدین نحو تقسیمزیست

 بندی مفاهیم نظریدسته :1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

دهای رویکرب دو وضعیت مطرح شده توسط ستوان بر حشناختی مطرح شده در این رابطه، میبا توجه به مباحث جامعه

 برداری را لحاظ کرد.های بهرهپایایی در نظام، دو عامل مهم را در عدممحورمحور و ملتدولت

تخصیص "اما در  ،بك، انحصار تعاریف و منافع به شکل پیشینی است گفتهاست که به  های مشارکتیسیاست اولین موردالف: 

شوند و مشارکت پسینی نمودار شود، همه مشارکت داده میایجاد می ریزیبرنامهاز  پسکه بندی آب مانند جیره "هابدی

 .گرددمی

است.  اآگاهینمدت ذینفعان به دلیل گرایی کوتاهبرداری پایا، نفعگیری نظام بهرهشکلزعم گیدنز در عدمبهدومین مورد ب: 

  دهد.را نمایش داد که وضعیت ایجاد شده را در چهار حالت نشان می 1 شمارهمی توان نمودار لذا بر حسب موارد مذکور 
 

 1شکل شماره 

 
 (1996منبع: نگارندگان؛ ) آگاهی-شرایط واکنشی در تعامل مشارکت
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  مشارکت ایجاد شده است.-چندین حالت در تقاطع آگاهی طیف چهاربعدی فوقدر 

 ز اجرا و ا قبل ،اد، جامعه مدنی و ذینفعانکه افر افتدمی اتفاقتنها زمانی در بهترین صورت پایداری : پایداری

-های مختلف فنی، مالی و اقتصادی، اجتماعی، زیستشارکت داشته، مسائل را از منظر گفتمانمها طرحطراحی 

تنها اهی مشارکت بدون آگباید به این نکته توجه داشت که شناختی، سیاسی و ....مورد بررسی قرار دهند. اما بوم

افزایش آگاهی قبل از مشارکت در همه سطوح باید  لذاها خواهد شد. عدم پاگیری طرحساز هرج و مرج و ینهزم

 لحاظ شود.

 ن به بیا است.آگاهانه ، مخالفت کردن در حالت دوم اعتراض وجود دارد. تفاوت اعتراض با معارضت: اعتراض

 ها به لحاظ فنی، سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی و ... آگاهمشکالت برخی از طرح نسبت بهدیگر زمانی که افراد 

 به طرح اعتراض خواهند داشت. اند،نداشتهمشارکت  نیزاجرا  فرایند قبل از همچنین در هستند،

 ارکت مش هاگذاریریزی و سیاستدر برنامهبدون آگاهی و اطالع و دانش کافی در حالت سوم چنانچه افراد : اغفال

 نند.کشویی ، آنها را ذهنبا اهدافی خاص توانندمی ریزانو برنامه وجود داشتهال اغفال در بین آنها داده شوند احتم

 شوند وورود داده نمیها گذاریگیرد که افراد در سیاستدر حالت چهارم، معارضت زمانی شکل می: معارضت 

کنند. اما از آنجا که آگاهی الزم را از فرایند و نتایج مورد نظر ندارند زمینه معارضت ورود پیدا میتنها برای اجرا 

 ها زیاد خواهد بود. آنها با برنامهو کارشکنی 

 

 های سياستي برای حل مسئله:حلراه .4

ر این حاالت دمدنی اتفاق خواهد افتاد که ها توسط جامعهواکنش در اجرای طرح 4طور که در مدل باال نشان داده شد، همان

 نشان داده شده است. 5شماره که در جدول متفاوت است نیز  گذاریسیاست چهارگانه،

 

 آگاهی-های چهارگانه بر حسب شرایط  واکنشی در تعامل مشارکتسیاست :2جدول شماره 
 

 
 

  آگاهانه، بهترین شرایط حفظ الگو و تدقیق شرایطی و از طریق مشارکت پیشینی پایداریدر شرایط لحاظ شدن 

سیر م مدت نیز در طیهای کوتاهاستراتژی آل را بدون خروج از ساختار اصلی طی کند. اگرچهاست که مسیر ایده

 هدف نه تغییر ساختاری بلکه تعدیل ساختاری برای حفظ وضع موجود است.  الزم است اما در اینجا



  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

  ساالری، عدم همگنی، فنو دلیل آن عدم توجه به شرایط جامعه محلی بوده آگاهانه ضاتاعترااما در شرایطی که 

، نیاز به اصالح و حتی بازنگری با حفظ شرایط پایداری باشدرویکرد و عملکرد در مسیر توسعه پایدار و ... 

 )مشارکت پیشینی و آگاهانه( خواهد بود. 

  های ساز حرکتتواند زمینهگذاری میذینفعان به سیاست ناآگاهانهناشی از ورود  اغفالدر حالت سوم اما

واند مانع از تاقشار مختلف در مسیر مشارکتی می حضور نخبگان از . در این حالتپوپولیستی و هرج و مرج گردد

ا ههمسویی میان نخبگان با برنامههجمه ورود غیرهدفمند باشد. همچنین در صورت نبود نخبگان آگاه و یا عدم

 کنندگان راهبردی خواهد بود.تعلیق موقت تا ارتقای سطح دانش و نگرش مشارکت

   وجیه، آموزش، تتواند کاربردی می ، استراتژیآگاهی و مشارکت پسینی()عدم معارضت گزینهدر نهایت برای

داری اما لزومأ به پای پذیرد،صورت میکه در قالب تسهیلگری  باشدبرداران بهرهرسانی و توانمندسازی آگاهی

 منجر نخواهد شد.

 

 های مشارکت کارا در مديريت منابع آبملزومات اجرايي کردن سياست .5

 :زیر قابل توجه رویکردهای سیاسیتی مواردمطرح شده در های سیاستی حلراهبا توجه به 

ت بر جایگاه وضعیمتنوع و  ی شرایط. دربارهوجود نداردبرای مدیریت منابع آب  مدیریت خطی و الگوبرداری شده: 1 مورد

 ینفعذ. در واقع هر خواهد بودمتفاوت  ریزیرویکرد دولتی و ملتی است، برنامهآگاهی که در دو جهت -روی طیف مشارکت

حضور داشته « آگاهی-مشارکتیی کنش پیوسته»این  در فرایند یا حقیقی، با هویت حقوقی ،ی یك یا چند کاربرکه در جامه

موقعیت  شناخت»که نگارنده آن را  خواهد داشتنیاز اس موقعیت بر روی این طیف شکل خاصی از استراتژی را بر اس باشد

ه عنوان الگویی خطی پذیرفته شده نبودمحور )گیدنز( بهمحور )بك( و نه دولتلذا نه دیدگاه ملتنامد. می« بر حسب هدف

 لذا؛های مختلف، متفاوت خواهد بود. و بر حسب موقعیت

 ای در مسائل اجتماعی آب است تا بر حسب شرایط واکنشی )پایداری، اعتراض، های جداگانهراه نیاز به نقشه

 ای زمینه مشارکت پایدار فراهم شود.اغفال، معارضت( و همچنین شرایط بومی و منطقه

 صداییو چند از دیالوگصدایی به سمت  فضایی پایداری در مدیریت منابع آب حرکت از فضای مونولوگ و تك: 5 مورد

ردن بدون کانالیزه ک مشارکت بدون لحاظ چدصدابودگی پایداری را با مشکل مواجه خواهد کرد. با این وجود. باید باشد

ای که در آن صداها و ایجاد همهمه است. همهمه ازدحامِ دهی آنها در فرایندی از مسیرهای مشخص تنهاصداها و جهت

 لذا؛/پاسخ دادن است. شناندنمهم تر از شنیدن/ /نق زدنگفتن

 ها، این مشارکت باید با اطالعات موثق و شفاف برداران در طراحی، اجرا و ارزیابی طرحعالوه بر مشارکت بهره

 همراه بوده و نمایندگان و نخبگان محلی در این مسیر مورد شناسایی قرار بگیرند.

 انی و رسساز آگاهیهای اجرایی زمینهلمی موافق و مخالف سیاستنخبگان عهای تخصصی بین همچنین مناظره

 های آب خواهد بود.چندصدابودگی در سیاست

 اما ،تاس شده بر مشارکت زیادی تأکید انتقال مدیریت منابع آب برای رسیدن به پایداری،مدل حالی که در  در: 9 مورد

واهد خ ایجادغیرهدفمندانه  ایهمهمه تنهابدون وجود نخبگانی آگاه و مدنی برای مشارکت پایا،  طور که گفته شد،همان

ر مدیریت منابع د "گردولتی تضمین"نیاز به  ،در افراد گرایی ناشی از ناآگاهیعلت نفعبهاساس رویکرد گیدنز  شد. لذا بر

 بآ کنندگی دولت در مسیر پایداریمانع از تضمین "گیریعدم گشودگی در فرایند تصمیم"بك، زعم است، اما به آب
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ر از گگذاری و اجرا نقطه مغفول رسیدن به دولت تضمیندر تمام فرایندهای سیاست« گاهانهمشارکت آ»خواهد بود. لذا 

 نشان داده شده است. 5این فرایند در قالب یك مدل شماتیك در شکل شماره  گیری است.طریق کشودگی فرایند تصمیم

 
 2شکل شماره 

 

 

 

 

 
 

 
 پایداری منابع آب مدل شماتیك از 
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