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 چکيده
، عالوه بر کداهش خیيره آب زيرزميني موجدب بروز آب زيرزميني ی بيش از حدد از منداب برداربهره

يت اقدامات وزارت نيرو در سالهای ایير، موفق باوجودها شده است. ي نظير فرونشست دشتطيمحستيزمشکالت 

عملي در صورت عدم مقبوليت از طرف مردم، با چالش جدی مواجه است. در اين مقاله رويکرد مديريتي تحت 

ي مطرح طيحمستيزو جلوگيری از مشددکالت  هاآبخواندر بحث تعادل بخشدي  "مديريت پايين به باال"عنوان 

ا يکديگر را در جهت وضدد  قوانين ب ازيموردناطالعات  همواره مؤلفهادی سدده گرديده اسددت. در رويکرد پيشددنه

اعات اقتصادی؛ )ج( مردم و اجتم-کنند: )الف( مشاوران فني؛ )ب( مشاوران اجتماعيمي نيتأمضمانت اجرايي باال 

د، زيست محيطي کشور که در ظاهر نيازهای متناقضي هستن-، نيازهای مردم و مشکالت آبياين رويکردمحلي. در 

منعکس شددده و به دليا انعکاس اين نيازها و نظرات مردم و اجتماعات  هاآبخواندر وضدد  قوانين تعادل بخشددي 

  اقتصادی، ضمانت اجرايي و موفقيت بيشتری دارد.-محلي و از طرف ديگر غنای فني و اجتماعي

 

 يطيمحستيمشکالت ز ،يبه باال، بحران آب نييپا تيريها، مدآبخوان يتعادل بخش :هاکليد واژه

  

  مقدمه -1

و در مقابل  1"مدیریت باال به پایين"ریز  منابع آب، رویكرد سنتي ها  مدیریت و برنامهساای  ساياستدر پياده

ها  گذشته کارشناسان منابع آب همواره در تالش بودند تا وجود دارد. در دهه 2"مدیریت پایين به باال"آن رویكرد جدید 

 ریز  که کارشاااناساااان وبردار  و مدیریت منابع آب را تهيه کنند. این رویكرد برنامهها  جامع و چندمنظوره بهرهبرناامه

ود شاااشاااود. در این رویكرد  ری مييده ميریزان در ارائه طرح نقش غالبي دارند، رویكرد مدیریت باال به پایين نامبرنامه

ها  مدیرم منابع آبي را داشااته و مرااارکت سااای  طرحیک یا چند سااایمان حااالويت و  درم الیا برا  توساایه و پياده

 ته ، ای چنين رویكرد  در مسائل منابع آبي بهره گرا تهیتوسیهشاود. امرویه در کراورها  نفیان کمتر درنظر گر ته ميذ 

ت غنا   ني، در حورم عدا مرارک باوجودها  منابع آبي شود. در دنيا  امروی به اثبام رسيده است که مو قيت طرحنمي

ا  هاساااتفاده ای اطالعام و تكنولو   وجود بامردا همواره باا چالش جد  مواجه اسااات. رویكرد مدیریتي پایين به باال 

 گيرد. ریز  و وضع  وانين مربوطه در نظر ميهنفیان را در مدیریت، برنامجدید، مرارکت تمامي ذ 

                                                           
1 Top-down management 
2 Bottom-up management 
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دهد که واکميت آب ییریميني باید تمرکزیدایي شده و مرارکت بررساي ماالیام و تققيقام گذشته نران مي

 هاتدولاظهار داشااات  2111در ساااا   Knüppe(. [1]، 2112و همكاران  Varadyتمامي جوامع مقلي را دربرگيرد )

دیریتي م كردیابتكارام، ای رو  سایو هماهنگ  سایتي، ظر هارساختیی ،يخدمام  ن  گذارهیسرما قیتوانند ای طريم

( یک رویكرد متیاد  در اساانانيا میر ي 2112) Garridoو  Llamas .[2]آب اسااتفاده کنند واکميت  به باال برا نیيپا

. بررساااي ماالیام [3]به همراه کنتر  مراجع آبي ساااودمند خواهد بود هاآبخوانکردناد و نتيهاه گر تند مدیریت جمیي 

ر ددهد که رویكرد مدیریتي پایين به باال نيایمند ادغاا عمود  در ساااختار واکميت آبي اساات. نرااان مي ادشاادهمورد  ی

ه . در این رابادنکيدولت ادغاا م  هااستيسرا با  يوجود دارد که ا دامام مقل یيهااسيانساهاا در مق ينوعنيز  زونایآر

مسااا و  مدیریت آن شاااد  ADWR2را تصاااویم نمود و ساااایماني با عنوان  GMA1گذار ایالتي  انوني با عنوان  انون

(Megdal  در تققيقام [4]، 2112و همكاران .)هند، مزایا  ادغاا  3  ییریميني ایالت راجاساااتانهاآبدر  شااادهانهاا

ها  (. آنها اظهار داشاتند که دولتBrown 2112 ،[5]و  Van den Broek) اثبام رسايدعمود  در واکميت آب به 

 دولت  درم سااایماني و  انوني بيرااتر  کهيدروالایالتي و جوامع مقلي دیدگاه متفاوتي در مدیریت آب دارند. -مرکز 

 نهيمی درگير  نامالوبي ها و پارلمان آب دارد. چنين تیاد  نابرابر  منهر به تصميم NGOها  روستاها، نسابت به شور 

 شود.آب ییریميني مي

 

  هاآبخوانرويکرد پيشنهادی به منظور تعادل بخشي  -2

ها بهتر تیاد  بخري آبخوان ها طرح منظور مؤثر بودنبهمدیریت منابع آبي،  نهيدریمهمانند ساایر مساائل واکم 

تدوین   اختارسچنين و اجرائيام بر اساس  ،  وانينهانامهو تمامي بخش شاده ديپایين به باال تأک يمدیریترویكرد اسات بر 

ا  هتوان به وضاااوح دریا ت که  قدان چنين رویكرد  موجم و ون تنشها ميبه ساااایتها و خبرگزار  مراجیه. با شاااوند

  غيرمهای شااده و مرااكالم هاچاه  غيرمهای و ای طر ي ا زایش تیداد هاچاههایي نظير انسااداد اجرا  طرحاجتماعي در 

ارائه شده را  1ساح مرابه آنچه در شكل  2رویكرد مدیریتي، ساختار  در  نیاا  را بوجود آورده اسات. بر اسااس عدیده

ه حورم حالح بها  سایمان ذ بند گير  و تقسيمتصميمتواند با توان طرح نمود. شاایان ذکر اسات چنين طروي ميمي

 ا  انهاا شود. مناقه

-امور اجتماعي مراورینعمومي بين نماینده کراوریان، مراوران  ني و   اسااح، جلسه نیترنیيپا : در1سااح 

 يایها و ن و ای طر ي مركالم ها(ي )نظير  رونرست دشتايمقساتییو  شاده و مراكالم بقران آب برگزار ا تصااد 

 يايمقستیایهاد تیاد  ميان ماالبام مردا و مركالم یبر لزوا کراوریان مارح شود. هدف این جلسه  میيرتي-ا تصاد 

آب توجيه مدیریت مصاارف ها  سااياسااتلزوا اجرا  در یمينه . در این جلسااه کراااوریان نمایدمي ديو بقران آب تأک

 درک شده است.  مس و  هاسایمانتوسط که نيایها  ا تصاد  و میيرتي آنها نيز  یابنددرميای طر ي  خواهند شد.

                                                           
1 Groundwater Management Act 
2 Arizona Department of Water Resources 
3 Rajasthan 
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  هاایيمصاارف و ن کنوني وضاایيت  بنددر یک ساااح باالتر مدیران هر اسااتان یا شااهرسااتان به پهنه: 2ساااح 

يار  و یا سيستم آباحالح/تغيير ساناریوها  مختلفي همچون احاالح الیو  کرات و یا  ،و در هر پهنه پرداختهکرااوریان 

 شوند.ميها مارح انسداد چاه

 

 
 با رویكرد مدیریتي پایين به باال هاآبخوانطرح پيرنهاد  تیاد  بخري  -1شکا 

 

 پردایند:ميمراوران  ني در این مروله به بررسي موارد ییر 

 ارییابي و تقليل ریسک -الف

ي ايمقستییتواند ای بروی بسيار  ای مركالم آبي و ها   یا  بوده و ميتقليل ریسک ای اجزا  مهم مدیریت

شاااناسااایي مناطق دارا  ریساااک باال   رونرااسااات و  منظوربهجلوگير  کند. در این مروله، ارییابي و تقليل ریسااک 
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ر گير  در این یمينه دتواند انهاا شااود. الیا به ذکر اساات تققيقام اریشاامند چراامپذیر  آنها ميبند  آساايماولویت

 ام پيرين وجود دارد.ماالی

 راميتأث  سایهيشب -ب

يار  متناسم با آب  هاستميتغيير ساحالح/احاالح الیو  کرت و یا نظير میقو    هانهیگز راميتأث  ساایهيشاب

ا  پيرنهاد ، هسای  گزینهتواند  بل ای پيادهسای  مياهميت است. ییرا این شبيه وائزو شرایط مناقه، بسيار  نون مقصو 

 ابیاد پنهان آثار مثبت و منفي آنها را آشكار ساید. 

 الیو  مصرفبند  پهنه -ج

و یا اجرا   يايمقستیا تصاد  و ی   متنا ضهانهیالیو  مصرف برا  هر مناقه بر اساس ایهاد تیاد  بين گز

ت که  تن احو  توسیه پایدار موجم شده اسها بدون در نظر گرتواند تیيين شود. اجرا  سياستسای  ميیک  رایند بهينه

ماالیام  ها  متنا ضاااي دري  رار بیيرد. ایهاد تیاد  بين چنين گزینهايمقسااتییهمواره منا ع ا تصاااد  در مقابل منا ع 

هایت نها و یا تققيقام در مورد تخصيص بهينه را مالوظه کنيد(. در شود )به عنوان مثا  ت ور  بای یا ت مي و وربهپيرين 

 گردد. بند  ميالیو  بدست آمده ای این مروله پهنه

 شدهانهاا  هايبررس  بندجمع -د

مصرف انهاا  بند  الیو و پهنه راميتأثسای    گزینه پيرانهاد  بر اسااس نتایت تقليل ریساک، شبيهبندجمع

 گردد.شده و گزینه نهایي ای دیدگاه  ني انتخاب مي

  ا تصاااد به بررسااي آثار و نتایتنقش بساايار مهمي در این مروله داشااته و  صاااد ا ت-مراااوران امور اجتماعي

ه همكار  نموده و ببا بخش مراااوران  ني  موا ع ضاارورمپرداخته و در مراااوران  ني گزینه پيراانهاد  اجتماعي اجرا  

 ا و یارانه در  با  احااالح الیو هایي نظير اعاا  واهمچنين مراااوران ا تصاااد  در این مروله گزینه. پردایندمينظر تباد 

ها  آبيار  به کراوریان بررسي کرده و ميزان مقبوليت گزینه پيرنهاد  مراوران  ني را ای کرات یا احاالح/تغيير سايستم

 کنند.سو  کراوریان ارییابي مي

اه آگ شدهيهر بخش در جلساه عمومي ای آثار و نتایت گزینه بررساو مردا مقلي  در اتماا این مروله کرااوریان

  آنها به کميته مرااوران ارائه و در حاورم نيای گزینه نهایي بروی رساني ده و گزارشاي ای نظرام کرااوریان یا نمایندهشا

 شود.مي

 ارسا  شود. حالح ذ  هاگزینه نهایي جهت تصویم و حدور دستورام مقتضي به سایمان :3ساح 

ه ب ای نماینده کراوریان و برگزار  جلسه توجيهي با کراوریانو ابالغ آن،  پس ای تصویم گزینه نهایي :2ساح 

 .شودبهره گر ته مي مؤثرمنظور اجرا  

 

 بندیجم  -3

ن مقاله ها، در ایي آن نظير  رونرست دشتايمقساتییبا توجه به بقران ا ت ترای آب ییریميني و آثار مخرب 

اتكا به  میر ي شاااده اسااات. با هاآبخوانتیاد  بخراااي  منظوربه "مدیریت پایين به باال"یک سااااختار مدیریتي با رویكرد 

ودن ، کمرنگ بهاآبخوانها  تیاد  بخراااي ماالیام پيراااين و اطالعام نیارندگان مقاله، دليل عدا مو قيت کامل طرح

ت. ده اسنقش مردا و اجتماعام مقلي و عدا در نظر گر تن نيایها  آنان در وضاع و وتي اجرا   وانين مربوطه میر ي ش
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توان ای مراااارکت مردا در وضااع  وانين مربوم به منابع آبي حااارف نظر کرد و ای طرف دییر انتظار رسااد نميبه نظر مي

رارکت سه با م هاآبخوانبخري مرارکت آنان را در اجرا  این  وانين داشت. لذا در رویكرد پيرنهاد  پایين به باال، تیاد 

گيرد. خروجي چنين رویكرد  موجم ا تصااااد  و مردا مقلي حاااورم مي-اعيمرااااوران  ني، مرااااوران اجتم مؤلفاه

مراارکت هرچه بيرتر مردا و اجتماعام مقلي در وضع و وتي اجرا   وانيني است که ای لقا   ني نيز دارا  غنا  کا ي 

خروج ای بقران آب کرور اجرا  چنين  ولراهبر بودن وضع و اجرا  چنين  وانيني، باشاد. شایان ذکر است با وجود یمان

  متخصاصاان و کارشناسان مقلي و استفاده ای دانش بومي و ريکارگبههایي اسات. همچنين اجرا  این طرح موجم برنامه

د با بخش تواننو مراکز علمي هر مناقه نيز مي هادانریاهمساتید خواهد شاد.  النيالتقصا ارغیایي  ني آنان و وتي اشاتغا 

   داشته باشند. مؤثرا تصاد  همكار  -ن  ني و مراوران اجتماعيمراورا
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