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 :خالصه 

باشد، مي برداران و كشاورزاناينکه در مسئله آب سهم كمتري از قصور متوجه بهرهاشاره به حاضر با  تندر م

مسئوليت  نقصانو مردم به دولت بويژه انشقاق ميان بخش آب سیياست هاي گششته ببار آمده از به آسیي  هاي 

و نسجام ابراي ايجاد گفتگو، ، "«انصاف»انجمن نجات و صيانت از آب فارس " سمن راهکارو پرداخته  اجتماعي

ان در بعضییي از نقاا استمسییئله آب  حل دربين ذيمدخالن و ترغي  آنها براي تالش خود جوش مشیتر  فهم 

 كه در آن سیعي مي شود با تبيين واقعيت اسیت تسیهيلگري برمبتني راهکار اين  .رديگمي قرار بحثمورد  ،فارس

کر واقع جاي خود را به تف ، انگاره هاي ذهني شکل گرفته از قبل در كنشگران آبياعتماد سیازيو هاي پيش رو 

 تصميم برند،ميپي  حل راه به ،مسائل تحليل با و كرده فکر خودشان از يک طرف مردم بر آن اساس و بينانه داده

بين نهادها و ادارات اسییتاني و محلي همسییويي و يابند و از طرف ديگر  رفتار سییوق مي تغيير سییوي به و گرفته

يکپارچگي ايجاد شییده و توان و فرفيت آنها براي به رسییميت شییناختن مردم و همراهي در اجراي مديريت 

 . شودميبکار گرفته وفق مقررات و قوانين مشاركتي منابع آب 

يانت از ، انجمن نجات و صمسئوليت اجتماعي ، جوامع محلي ، مديريت مشاركتي منابع آب ، گفتگو  :كليد واژه

 آب فارس

 

 مقدمه: .0

با توجه به بحران نقصان شدید منابع آبی که عرصه را بر مدیران و کارگزاران نظام مقدس جمهوري اسالمی تنگ کرده 

اي رقم زده است که دولت به منظور جلوگیري از خسارات گونهاست، ناکارآمدي شیوه کنونی مدیریت منابع آبی شرایط به

ناشی از تنش هاي روزافزون اجتماعی و بروز مشکالت امنیتی، ناگریز به تغییر رفتارهاي گذشته و ارائه الگوهاي مناسب تري 

 در مدیریت منابع آبی می باشد. 

بطور متوسط  حلقه می باشد که 011حدود تعداد چاه هاي مجاز و غیر مجاز استان فارس  هم اکنون آمار رسمی طبق

و فرض لیتر در ثانیه از هر چاه  5ساعت پمپاژ آب از هر یك از آنها صورت میگیرد. با فرض برداشت  0111ساالنه بیش از 

 ا  میلیارد متر مکعب خواهد بود که این میزان تقریب 00میزان برداشت ساالنه از منابع آب زیر زمینی استان حدود ، صحت آمار

وجه به همین ت)در حالیکه واقعیت بمراتب از این هم فراتر است(. لذا  برابر میزان تغذیه ساالنه آبهاي زیرزمینی استان است دو

شرایط امروز را ما بعنوان مدیران و کارشناسان دولتی بخش آب و کشاورزي رقم زده اعداد و ارقام کافی که متوجه شویم 
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دست کاري ما در طبیعت و عدم شناخت اکوسیستمها باشد. شاهد این مدعی خشك شدن  ایم. چه بسا خشکسالی نیز حاصل

 دریاچه هاي پریشان و کافتر  و بسیاري دیگر از دریاچه ها و تاالب ها دیگر در سالیان  قبل از وقوع خشکسالی  است.

داد تا بخشی  صر چه کسی است باید اجازهبنابراین در تحلیل مسئله نباید از بیان واقعیت  اکراه داشت و فارغ از اینکه مق 

نشگران براي ایفاي نقش واقعی و صادقانه ک یشیوه کنونی به ایجاد فرصت و از واقعیت ها و آنچه در دل مردم است بازگو گردد

ا هدر واقع اگر دولت تا کنون نقش یك کارگردانی را ایفا میکرده است که نقش  تبدیل شود.  بویژه مردم اصلی بخش آب

است، هم اکنون  باید کارگردانی خود را بر این پایه استوار کند که هر یك از  را خود تعیین میکردهو شیوه نقش آفرینی 

  .آن بپردازندایفاي  بهبازیگران نقش واقعی خود را بشناسند و به اهمیت آن پی ببرند و 

 شرح مختصري از مسئله: .2

اتکاء دید، شروع گراز دهه شصت بدون توجه به زمینه فرهنگی و ذهنی مردم  که عمرانیهاي مبتنی بر توسعه  سیاست

ن پایه هاي ف رویکردو  برنامه ریزي هاي ستاد محور بدنبال آن ورا در پی داشت  بر تأمین و عرضه آب ها دولتبیش از حد 

ارتباط درهم تنیده مردم با محیط توجه نشده و اهمیت عمال  به اراده مردم موجب شد که  ،سازمان هاي آب منطقه ايدر 

ه هاي فوري خواستتأثیر  ،بخشی نگري باهمراه  این موضوع .زیست در پایداري تصمیمات و سیاست ها نادیده گرفته شود

برنامه مردم از  جدا شدنو سرانجام عدم همراهی موجب  ،دولت هااقدامات در برنامه و سیاست ها و  )نمایندگان مردم( مردم

خود را در برنامه ریزي و مدیریت منابع آب کشاورزان بگونه اي که  .منابع آب گردید ازدولت در امر بهره برداري هاي 

 ابودينضمن مصرف مسرفانه منابع آب و این روند  ط بهره برداران رقم خورد.سو لذا فرآیند نابودي منابع توانسته دن سهیم 

امع کشاورزي در جو گراییفرد نیز نقصان یابد. و سرمایه هاي اجتماعی بین رفتهاز  نظام هاي سنتی بهره برداريآن موجب شد 

ال مایشاء بودن فعدر سایه از طرفی . اشاعه یابدبا یکدیگر و با دولت بر سر برداشت از منابع آب  کشاورزانمسابقه بین و 

و شد ه محلی گرفتکارشناسان  و و رویکرد هاي از باال به پایین در دستگاه هاي اجرایی، قوه ابتکار را از مدیران دولت ها

وجود بجا و قانع به شرایط مفاقد توان تحلیل نتایج و ارائه راهکارهاي مؤثر ناامید و از مدیران و کارشناسان  طیفی بتدریج

  .می باشند که همواره در پی توجیه شرایط ه شدگذاشت

تماد به نفس اعکاهش سطح موجب  ،و اتالف منابعضمن نادیده گرفتن مشکالت آینده  ،پاسخ به مطالبات کوتاه مدت

ت کنند هر جایی کمبودي باشد، دولمیفکر ند که افرادي نیازمند حمایت تبدیل شدجوامع کشاورزي به عمال   و مردم شده

 می دانند که می تواند با یك تصمیم گیري و بخشنامه خیلی از مسائل را حل کند.باید آن را رفع کند و دولت را غول قدري 

نوع تصمیم گیري در پشت درب هاي بسته و عدم توجه به ضرورت  درادامه روند گذشته اتفاقا  کارگزاران دولتی نیز با 

 .ی دامن زدنداجتماع به فرآیند تخریب سرمایه هاي ،حضور بهره بردارن در تصمیم سازي ها و تصمیم گیري ها

گرایش اساسی و موضع عمومی کشاورزان ما تقریبا  چیزي دالّ بر آگاهی ایشان از اینکه در خصوص حل بحران در 

اینکه  نی برتفکري مبتدر مردم گرایش و طرز د. یعنی یقا  خودشان هستند، مشاهده نمیشوآب، ایفا کنندگان نقش اصلی دق

چیز نیازمند تغییر نگرش خود آنان بوده و این مشکل باید به دست خودشان حل شود، ، بیش از هر کمبود آب حل مشکل

 .مشاهده نمی شود

از و کند میتعبیر  "فقدان استقالل و ابتکار عمل"و یا  "وابستگی"طرز تلقی و گرایش مردم را به  این دستگاه اداري 

 نی توسط کشاورزان است و از این روست که دولت بهبرداشت بی رویه آب زیرزمی دلیل اصلی مشکل کمبود آب، آنهانظر 

عنوان تنها راه حل و بزرگترین راهکار، به استفاده از ابزار مختلف براي متوقف کردن این روند روي آورده است. آنها در 
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را در  ن نقشدر حالی که به نظر می آید کشاورز به عنوان فرد، کمتری .این میان در وهله اول کشاورزان را مقصر می دانند

ایجاد بحران دارند. لذا آن دست از راهکارهایی که فقط مردم را تشویق به رفتار ریاضتی و صرفه جویی می کند، قطعا نقش 

نهادها، سازمان هاي دولتی، وزارتخانه ها، حتی نقش قوانین و مقررات و وضعیت نهادهاي مختلف درگیر در این قضیه را در 

  یرد.پیدایش بحران نادیده می گ

یکن، ل و نگرانی آنها روزافزون شده است، ، هرچند مردم و دولت، تلقی بسیار جدي از اوضاع دارندهم اکنون بنابراین

ی الزم راهکارها، اثربخش عموما  راه به جایی نبرده و به این ترتیب، سیاست هاي ریاضتیدر اعمال کنترل و خط مشی دولت 

ران دولتی کارگزا تکیه امروزه. لذا خواهد داشتطبیعی است که این موضوع، ناامیدي بیشتر دو طرف را در پی  را نداشته و

ان، ایشانرا به براي حل بحرواري بنوعی ناچاري و عدم امید تلقی نمود. بلکه از سر تدبیرنباید به قانون و مقابله با مجرمین را 

یکپارچگی و ا بتدبیري اندیشده شود تا امید و نشاط به جامعه کشاورزي بازگشته و  یدبنابراین با اینگونه اقدامات وامیدارد.

  اقدامات مؤثر و مفیدي برنامه ریزي و اجرا شود. مشارکت همه کنشگران اصلی

 وضيح ضروري:ت .9

ابقه ساندیشه اولیه آن در  که است تکامل یافته اي ییاهزه میگردد آموارائه  مسئله حل بعنوان راه در بخش بعدآنچه 

)با مشارکت مالی بهره برداران و بدون پرداخت بهاي اجراي مشارکتی طرح هاي شبکه آبیاري و زهکشی نگارنده اعم از 

و فراگیر کردن مطالعات یا در ظرفیت سازي  و کشی درودزندرکسوت نماینده مجري طرح شبکه آبیاري و زهزمین( 

ترده با حضور گس مشارکت مردمیبرگزاري نشست ها و همایش در زمینه  نیز و فارس استاندر مهندسین مشاور اجتماعی 

شرکت  در کسوت مدیر دفتر مشارکت هاي مردمی 0831لغایت  0830در سالهاي سراسر کشور کارشناسان و بهره برداران 

  .بوده است مشهود  سهامی آب منطقه اي فارس

رسیدگی به امور  -2 وروند برگزاري مناقصات  -0بکار گرفته شده توسط نگارنده در این اندیشه در اصالحات 

بعنوان مدیر دفتر قراردادها و خدمات طرح هاي شرکت آب منطقه اي فارس در فاصله سال  ،قراردادي طرح هاي عمرانی

ناسی با تکیه بر توان کارشبرگزاري مناقصات مشکالت  بطوري که نیز بسیار مؤثر بوده است. ،0811لغایت  0811هاي 

ی واسناد و تهیه اسناد ارزیابی کیفمایندگان ذیحسابی دستگاه هاي اجرایی استان مدیران و کارشناسان و ندعوت از همکاران و 

مناقصه استاندارد و یکسان به تفکیك رشته هاي کاري مختلف و برگزاري کارگاه آموزشی یکسان سازي اسناد مناقصه و 

ه مشکالت امور قراردادي طرح هاي عمرانی نیز با تکی در حد چشمگیر کاهش یافت. همچنین در سطح کشورارزیابی کیفی 

ظر در طرح ناشرکتهاي مهندسین مشاور ارشناسان کبر توان کارشناسی شرکت به ویژه مجریان طرح هاي عمرانی و دعوت از 

با تهیه دستورالعمل به همراه چك لیست کنترلی و فلوچارت احصاء و  ، و با تکنیك گفتگو و خرد جمعی،هاي عمرانی

 و نتایج آن توسط خود تدوین کنندگان و کارشناسانجامعی تدوین  راه حل فرآیند براي هر یك از مواد شرایط عمومی پیمان 

  .ارائه گردید مربوطهذیمدخل در همایش 

  : مسئلهاه حل ر .4

 از مشارکت مردم که منظور پذیرفتقبل از هر چیز باید ب ،شد بیان )طرح مسئله( در بخش نخست ال  آنچه قببا توجه به 

 آن قبال در را خویش وظیفه ي و برده پی مشکالت به خود مردم، و اداري دستگاه طرفین یعنی از یك هر که است این

ه برداران بهرنمایند. با این الزم است ابتدا ترتیبی اتخاذ گردد تا بین  ایفا را صادقانه مشکالت حل براي الزم نقش و دانسته را
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دو  بینل موضوع براي ح وتوأم با درك متقابل سازنده فرآیندي گفتگویی بر پایه مساوات و کرامت شکل گرفته و و دولت

 شکل گیرد.  طرف

سیس نموده تا بعنوان یك نهاد رسمی و تأ« انصاف»ما براي تحقق این هدف ابتدا انجمن نجات و صیانت از آب فارس 

 قانونی، فرآیند مورد اشاره فوق را شکل داده و یك گفتمان فعال اجتماعی براي حل مسئله ایجاد نماییم. 

بدلیل نو  . این فعالیت ها هر چندحضور در بین باغداران جهرم آغاز شد با 0815از پاییز « انصاف»فعالیت هاي میدانی

ختار الزم، ابتدا با تردیدهایی از جانب مردم و موانع زیادي از طرف بخش دولتی همراه بود، ولی با بودن و عدم وجود سا

ن خاطر م شده و اطمیاتشکیل جلسات مستمر با باغداران و تشریح شرایط و وضعیت منابع آب منطقه، بمرور شبهات ک

می دادیم که حضور ما بواسطه احساس نگرانی از  د. ما این اطمینان را به دو طرف بویژه به کشاورزانجایگزین آن گردی

 وضعیت پیش رو و احتمال بروز و اشاعه تنش هاي محلی، بدون رویکرد و وابستگی به دولت، داوطلبانه و غیر سیاسی است. 

مسئولین  سایر وان از جمله امام جمعه، فرماندار بعنوان اقدامات اولیه در جهرم با طرح موضوع نزد مسئولین محترم شهرست

ردید.این ها اخذ گرو، مجوزهاي الزم را براي شروع فعالیتو مشکالت امنیتی پیشتشریح شرایط بویژه ناپایداري آن  و با

در مرحله بعد بطور همزمان با تشکیل جلسات با کشاورزان و مسئولین  رسمیت یافت.0815، در جهرم از مهرماه هافعالیت

یافت. این چهارچوب شامل انسجام و هماهنگی بین مسئولین دولتی از یك طرف، اداري شهرستان چهارچوب الزم شکل 

با کشاورزان جلسه مختلف  01بیش از برداران به منافع جمعی و درازمدت بود. بدین ترتیب طی اعتمادسازي ، تغییر نگرش بهره

داران خود بی اعتمادي بتدریج کوتاه و باغو مسئولین و جلسات مشترك بین آنها و استفاده از ظرفیت ستاد نماز جمعه، دیوار 

 راغب به ایجاد تشکل حقوقی مناسب براي همفکري و اقدام مشترك در زمینه صیانت از آب شده اند. 

ي خود، بدقت به صحبت هاي آنها گوش بیان دیدگاه ها به ترغیب ایشان و جلب اعتماد کشاورزان ، ضمنطی جلسات 

قدم هاي آتی از برآیند اظهار نظر کشاورزان مشخص و نقشه راه در راستاي بهره  ثبت کرده ومهم آنها را  و نقطه نظراتداده 

 تبیین میگردید.  موجود منابع اصولی و پایدار از برداري

 ایشان به ظرفیت آگاهی و توسعه سطح افزایش نیز مشکل و به مردم بردن پی از یك طرف بر در این فرآیند توان ما

لی و ایجاد محبویژه مسئولین دست به اقدام زنند، و از طرف دیگر به گسیل مسئولین استانی و  خودجوش طور به که نحوي

دین ب با این طرح معطوف میگردید. ادارات و نهادها یکپارچگی و وحدت رویه در فعالیت هاي اداري و نیز ضرورت همراهی

مدیریت منابع آبی در این منطقه گشوده خواهد شد که ترتیب در این رهگذر و با تنظیم سند راهبردي راهی جدید براي 

برداران، اعتمادسازي و تشریك مساعی خواهد بود. در این رهیافت سعی بر آن است حاصل شفافیت، توجه به کرامت بهره

 دست به اصطالح خود پدیدآورندگان حل شودکه  مسئله بسیار غامض و عین حال مهم بحران آب به

با  ( و اقلید )شهرستان هم اکنون در سروستان )با محوریت فرمانداري «انصاف»از آب فارس  انجمن نجات و صیانت

 اقدامات مشابهی را در دست اقدام دارد.همکاري سمن اندیشه نیکان طبیعت زاگرس اقلید( 

 نتيجه گيري: .5

 دي از طرف مسئولین استاندر اوایل راه خود می باشد و تا کنون مورد حمایت ج« انصاف» هرچند که پروژه داوطلبانه 

مردم  از طرف« انصاف»به سبب اینکه فرمایشی نبوده و حضور واقع نشده است، در عین حال همین اقدامات به ظاهر اندك، 

دست زنند که این تغییر رفتار در  (انفعالی)نه  خودخواسته رفتار ، موجب شد که کشاورزان به تغییرنیز دولتی قلمداد نمیگردد

شده و کشاورزان را به کشاورزان صرفه جو وآینده نگر تبدیل نماید و گذشته از آن، نظام بهره برداري  تواند پایدارادامه می 
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مبتنی بر خرد جمعی و مدیریت مشارکتی نیز دستاورد نهایی پروژه خواهد بود که متضمن بهره برداري پایدار از منابع آب و 

 پرهیز از تنش هاي اجتماعی خواهد بود.

 انگیزه و بنفس اعتماد تا  ه استه کشاورزان کمك کرددر جهرم و کوهنجان سروستان باین فرآیند  ر خالصهبطو

 باغداران در جهرم بطوریکه اجتماعی است. اهمیت و مفهوم داراي رفتارشان و احساس کنند که کردار و عمال  ه دونم کسب

انجمن صنفی کارفرمایی باغداري با هدف صیانت "امضا و معرفی نمایندگان خود، براي تأسیس  511بیش از با جمع آوري 

ذاکره با متا بتوانند پس از ثبت انجمن صنفی، با برگزاري انتخابات، هیئت مدیره منتخب را براي  کردنداقدام  "از آب

ري امضا . این اقدام )جمع آونمایند ، معرفیخود صنفی و سایر اهداف نمایندگان دولتی در زمینه مدیریت مشارکتی منابع آب

( در کوهنجان سروستان نیز در حال شکل گیري "انجمن محلی با هدف صیانت از آب"و معرفی نمایندگان براي تأسیس 

زم را معمول همکاري ال ثبت انجمن صنفی پیگیريیه و به رأي گذاري مفاد اساسنامه و از طریق ته زنی« انصاف»انجمن است. 

 .طرح در کنار کشاورزان خواهد بودتحقق اهداف  براي رفع نیاز هاي آتی کشاورزان و ه ونمود

بعنوان مثال باغداران رود، بطوریکه  باال کشاورزان بنفس اعتماد و نفس تا عزت ه استهمچنین این فرآیند کمك نمود

سبت به ، خود ن"راهبردي صیانت از آب  سند مشارکتی"ند در صورت تحقق این فرآیند و دستیابی به اعالم میکنجهرم 

در صد از آب مصرفی و حتی ایجاد پوشش براي کشاورزانی که  01پرکردن چاه هاي غیر مجاز و یا کاهش ساالنه حداقل 

 .متحمل ضرر و زیان خواهند شد، اقدام نمایند

مردم را بعنوان یکی از ارکان اصلی برسمیت بشناسد و رویه معمول تصمیم گیري از باال به اگر دولت در مجموع لذا 

وي تغییر به نحخود را حمایتهاي پایین را با ایجاد ساختار هاي محلی و تصمیم گیري هاي مشترك محلی جایگزین نماید و 

که خودشان اسباب و راه حل مشکل  نمایدکه باعث تقویت شناخت و آگاهی مردم شده و آنان را به سمتی رهنمون  دهد

ناك د، می توان امیدوار بود که تهدید خطرها، خود دست به تغییر رفتار بزننو براي اجرا کردن این راه حل نمایندخود را فراهم 

ولت د کمبود منابع آب به فرصتی براي جبران کاستی ها و اشتباهات گذشته تبدیل شود. در غیر اینصورت اگر نگاه مردم به

بخشهایی  ي حمایتهاي دولتی از جانب مردم به عنوان شانس یا فرصتی براي جبران کاستی آنها و پوشش دهندهتغییر نکند و 

 نشود، نمی توان تصویر امیدوار کننده اي به آینده داشت و پیش بینیاز کار که خود به تنهایی از پس آن برنمی آیند، تلقی 

 ز ذهن نخواهد بود.بروز تنش هاي روز افزون دور ا
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