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آگاهيسازی عمومي به منظور تسهيل مديريت جامعنگر و مشاركتي منابع آب در
حوضه درياچه اروميه


مهدی ترقي ،دانشجوی دكتری مهندسي عمران -مهندسي و مديريت منابع آب -دانشگاه صنعتي اصفهان
پست الكترونيكيmahdi.taraghi2013@gmail.com :
چكيده

از جهان قرار دارد .از سوی ديگر رشد روزافزون جمعيت و نياز به تأمين غذا

كشوور ايران در ناحيهای خشو

و نيمهخش

برای اين جمعيت چالشوي بزر

محسوب ميشود .برای اعمال مديريت صحيح منابع آب و اجرای سياستهای ابالغي در

چنين شوورايط بحراني ،در گام اول حسوواسسووازی و آگاهيبخشووي عمومي الزامي ميباشوود .لذا در اين وهوها ايده
"فالمينگوهای ناجي" برای عملي كردن اين گام در حوضوه درياچه اروميه ويشونهاد گرديد .بعد از حساسسازی اجتماعي،
ويشونهاد مي گردد كه در راستای مديريت كارآمد منابع آب ،تغيير نگرشي جدی در مديريت فعلي منابع آب كشور از شيوه
مرسووم با به وايين و بدون مشواركت كامل و مو ر نينفعان ،به مديريت مشاركتي توسط جوامع محلي با نظارت و حمايت
دولت انجام گردد.

كليد واژهها  :آگاهي سازی عمومي ،مديريت مشاركتي ،درياچه اروميه ،فالمينگوهای ناجي

 -1مقدمه
طي  05سال گذشته جمعيت ایران چهار برابر شده و بحران ناشي از سوء مدیریت و حكمراني بد آب را تشدید کرده است [1
و  .]2عوامل بسیییيارز از ل يل کشیییاورزز ناکارآمدچ ح ر چاههاز عميقچ سیییارتار نامباسیییا حكمراني آبچ ناآگاهي محيی زیسیییتيچ
زیرسارت هاز ناکافي توزیع آبچ به عبوان عامل اصلي مشكالت آب ایران هستبد [.]3
نتایج رت ه ببدز  155مسیلله اسیاسیي کشیور نشیان مي دهد که سیه مسلله مرت ی با آب و محيی زیست در ميان ه ت مشكل اساسي اول
کشیور در سیال  1331لرار دارد (شیكل  .)1هدف مقاله حاضیر بررسي نحوه آگاهيبخشي عمومي به مبظور تسهيل مدیریت یكپارچه و
جامعنگر مبابع آب با محوریت مشیارکت هاز اجتماعي در حوضیه دریاچه اروميه که اکبون رشیش شدن آن به یش مسلله ملي و حتي
بينالمللي ت دیل شده استچ ميباشد.
 -2مروری بر وضعيت كنوني حوضه درياچه اروميه
در حوضه دریاچه اروميهچ بيش از  35درصد مصرف آب با راندمان حدود  05درصد به بخش کشاورزز ارتصاص دارد .این
بخش نه تبها عمده مبابع تجدیدشونده را مصرف مي نمایدچ بلكه بخش اصلي بيالن مب ي حوضه نيز از آن نشأت ميگيرد.
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شكل  -1رت هببدز مسائل ایران در سال ]0[ 1331
امروزه رشید مداوم جمعيتچ توسیعه مباطق کشیاورزز در حوضیه دریاچه اروميه و همچبين توسعه صبعتي در بخشهایي از آنچ فشار
مضییاع ي بر مبابع آب وارد کرده اسییت .عالوه بر اینچ مبطقه در سییالهاز ارير از کاهش نزوالت جوز رنج ميبرد که این مسییلله
باعث تشیدید وضیعيت مبابع آب از لحاظ کمي و کي ي شیده است [ .]0یكي از این پيامدهاچ افزایش تبش بين نهادهاز مرت ی بخش
آب و محيی زیسیت با کاربران آب و نيز افزایش مشیكالت زیستمحيطي ميباشد که تصميمگيران در سطوح ملي و مبطقهاز با آن
مواجه هستبد.
 -3سياست آگاهيبخشي عمومي
اطالعرسیاني نوعي اسیتراتيز آموزشیي و نوعي برنامه مدارله اجتماعي ميباشید که ميکوشید وضعيت راصي را که در
حالت فعلي نامطلوب دانسییته ميشییودچ تييير دهد .در زميبه مصییرف مبابعچ سییخن فوق بدین معباسییت که از اتالف بيرویه مبابع و
رفتارهاز غلی مصیرف مبابع جلوگيرز به عمل آید .براز رسیيدن به این هدفچ فرض ميشود که رفتارهاز مردم در مصرف مبابعچ
تابع انگيزههاز عقالني اسیت و چبانچه اطالعات کافي به آنها رسیانده شیودچ ميتوانبد بر م باز اطالعات جدیدچ تصیميم درست و
عقالني را اتخاذ کببد .برآیبد نهایي این فرآیبدچ تييير رفتار مردم در زميبه مصییرف مبابع رواهد بود .در حال حاضییرچ برنامههاز
آموزشى صرفهجویي مبابع بر اساس انگيزشهاز عمومي اجرا ميشودچ لذا ميتوان آن را پيامهاز کت ي یا ش اهي ناميد که با هدف
ترغيا صرفهجویي و کاهش مصرف مبابع ارسال ميشوند .مثالهاز نوعي از این گونه پيامها و مضمون کلي آنها ع ارتبد از« :مبابع
را بيهوده هدر ندهيد تا دچار کم ود نشیوید» .اینها شیعارهایي کم ررج و ساده بوده و ارسال آن مستقيم استچ اما تحقيقات امروز
نشان دادهاند که این روش تشویق سبتي اغلا بي اثر است .نتایج حاصل از تحقيقات نشان ميدهد که روشهاز آموزشي و تشویقي
غيرفعال (یعبي روشهایي که مخاط ان در آنها دریافتکببده مب عل پيامها هستبد) نتيجهاز در تييير نگرش افراد ندارند [ ]1و لذا نياز
به روشهاز تعاملي و نوآورانهاز براز آگاهيبخشي عمومي ميباشد که هدف بخش اول مقاله حاضر ميباشد .مرحله آگاهيبخشي و
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حسیاسسیازز جامعه یكي از ارکان اصیلي پيادهسیازز سیياستهاز اجرایي ميباشدچ زیرا اگر جامعه رود به این نتيجه برسد که نياز یه
تييير استچ احتمال پذیرش سياستهاز ابالغي توسی آن بيشتر رواهد بود.
در بخش مدیریت مبابع آبچ اسیاس مدیریت پایدارچ م تبي بر مشیارکت اجتماعي و مق وليت سياستهاز اجرایي از سوز جامعه هدف
ميباشیید .در حال حاضییر مدیریت مرسییوم در بخش مبابع آب کشییور بدون در نظر گرفتن نظرات ذیب عان و از باال به پایين ميباشیید که
یكي از پيامدهاز چبين نگرشیي عدم اجراز صیحيط طرحهاز توسعه و یا مدیریت مبابع آب در تمامي سطوح مبطقهاز تا ملي ميباشد.
به مبظور مشارکت حداکثرز ذیب عان در طرحهاز توسعه و مدیریت مبابع آب ضرورز است که آنها درک صحيحي از وضعيت مبابع
آب کشور داشته باشبد و به اثرات تصميماتي که بعداً در آنها دريل رواهبد بودچ آگاه باشبد .لذا باید اطالعرساني و حساسسازز جامعه
به عبوان صاح ان اصلي آب و محيی زیست انجام گردد.
 3-1ايده فالمينگوهای ناجي

یكي از روش هاز برانگيختن توجه مردم براز بحران آبچ اسیت اده از نمادها و نشانههاز بصرز با است اده از المانها و عباصر
بومي که براز همگان آشیباسیتچ ميباشید .در ادامه نتایج حاصیل از یش طرح و ایدهپردازز در رصیوص این مورد که توسی ترلي و
همكاران [ ]7در دوره مشترک  WETSKILLSبا دانشجویان هلبدز انجام شده استچ ذکر ميگردد:
اولين و مهمترین گام براز نجات دریاچه اروميهچ درک صیحيط رطر بحران کمآبي توسیی مردمان بومي استچ زیرا تا این رطر والعي
احساس نشودچ هر راهكار مدیریتي مبجر به شكست رواهد شد.
از آنجا که دریاچه اروميه زیسیتگ اه فالميبگوهاستچ در این ایده فالميبگو به عبوان نماد سالمت دریاچه اروميه در نظر گرفته
شید .ببابراین پيشیبهاد شید که فالميبگوهاز مصیبوعي براز نمایش وضیعيت آب دریاچه طراحي و سیارته شیود .سیيستم فالميبگوهاز
مصبوعي دریاچه اروميه به گونهاز رواهد بود که اگر سطط آب دریاچهچ کمتر از سطط اکولوژیش آن باشدچ فالميبگو به حالت افسرده
و غمگين باشد و اگر سطط آب باالتر از سطط اکولوژیش باشدچ فالميبگو تييير حالت داده و ظاهرز شاداب داشته باشد(شكل.)2
همچبينچ در روند احياز دریاچه اروميهچ تخصییي

حدالل سییهم جریان زیسییت محيطي براز هر یش از ده رودرانه اصییلي

حوضییه دریاچه اروميه(نازلوچازچ آجيچازچ زریبهرودچ سییيميبهرودچ مهابادچازچ گدارچازچ باراندوزچازچ شییهرچازچ روضییهچاز و
زوالچاز) وتضیمين تداوم جریان به دریاچهچ از راهكارهاز اصلي و پایدار در رروج از بحران رشكي فزایبده دریاچه اروميه است .لذا
باید سیبجشگرهایي طراحي شیده و در محل ورودز این رودرانه ها به دریاچه نصیا گردد .سپ
دریاچه از هر زیرحوضییه با وایرل

وضعيت آب ورودز رودرانهها به

به نمایشییگرهاز الكترونيكي که در مباطق پرجمعيت و پر رفت و آمد اطراف دریاچه اروميه نصییا

ميشوندچ ارسال شود(شكل.)3
ولتي کشاورزان و به طور کلي مردم بومي مبطقه شاهد چبين صحبههایي باشبدچ به صورت عيبي و ملموس از وضعيت دریاچه
اروميه مطلع ميشیوند و بحرانها و چالشهاز آن را جدز رواهبد گرفت .تبها در این شرایی است که ميتوان راهكارها و توصيههاز
عملي را براز به ود وضییعيت زیسییت محيطي دریاچه اروميه به مردم ارائه داد و اميدوار بود که افراد بومي مبطقه به این توصییيهها عمل
نمایبد .همچبين مباطق اطراف دریاچه اروميهچ رویشگاه بيش از  155گونه گياهان دارویي است که با توسعه کشت آنها و صادرات این
گياهان به رارج از کشیورچ عالوه بر مصیرف کمتر آب و سود التصادز بيشترچ یش معيشت پایدار براز ساکبان مبطقه فراهم ميگردد.
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ط ق نظر برري مهبدسیان کشیاورزز باتجربه مشيول در حوضه دریاچه اروميهچ این مبطقه براز کشت گياهان دارویي همچون کاسبي و
آویشن و همچبين زع ران که نياز آبي بسيار اندکي دارندچ استعداد باالیي دارد .ببابراین در این ایده پيشبهاد کشت جایگزین این گياهان
به شییرم مباسییا بودن بسییتر التصییادز و صییادرات مطرح گردید [ .]8به عبوان مثال پيشییبهاد ميگردد که دولت به صییورت پایلوتچ
ال ش اف ميزان
محصیولي راص را که از نظر متخصیصیانچ کمآبطلا و پربازده ميباشیدچ در یش مبطقه کشت کبد و به صورت کام ً
هزیبه هاچ آب مصرفي و سود حاصل از فروش محصول را به کشاورزان اعالم نماید .در این صورت اگر کشاورزان شاهد سود بيشتر این
نوع کشیت نسی ت به سیود محصیوالت رود باشیبدچ به احتمال زیاد تصیميم به تييير الگوز کشت رواهبد گرفت .در این حالت وظي ه
نهادهاز مختلفچ آموزش کشییاورزان با نحوه کاشییتچ داشییت و برداشییت محصییوالت جدید ميباشییدز زیرا احتمال عدم پذیرش تييير
الگوز کشیت توسیی کشیاورزان به دليل عدم آشیبایي آن ها با نحوه کاشت و داشت محصوالت جدید و همچبين ریسشگریزز اکثر
آنها وجود دارد .همچبين بهتر اسیت به جاز امر اشت اه ان تخاب کشاورز برتر توسی مسلولين که احتماالً کشاورز با مصرف زیاد آب و
کودهاز شیيميایي توانسیته تباژ محصیول رود را باال ب ردچ حوضیه یا زیرحوضه برتر انتخاب گرددز طورزکه هر زیرحوضهاز که براز
توليد محصییوالت رود از آب کمترز اسییت اده کبدچ به عبوان زیرحوضییه برتر شییبارته شییده و دولت به عبوان سییياسییت تشییویقيچ مثالً
محصوالت آن زیرحوضه را با ليمت باالترز رریدارز نماید.
تمامي این امور نيازمبد یكپارچهسییازز اهداف سییازمانهایي (وزارت نيروچ محيی زیسییتچ جهاد کشییاورزز و )..ميباشیید که
گاهاً چبدین هدف متعارض با یكدیگر دارند.

شكل  -2است اده از نماد فالميبگو به مبظور آگاهي بخشي و اطالع رساني عمومي )مالش معبوز ایده :ترلي و همكارانچ (WETSKILLS 2016
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 -4تغيير نگرش از مديريت سنتي از با به وايين به مديريت مشاركتي
بعد از آگاهي بخشیي جامعهچ نياز به تييير نگرش از نوع مدیریت مرسیوم و فعلي به مدیریت مشارکتي ميباشد .به نحوز که با
تقویت جوامع محلي و افزایش سطط آگاهي افراد بوميچ دولت فقی ناظر بر نحوه مدیریت مبابع آب توسی جوامع محلي باشد .تقویت
تشییكلهاز مردمي در رصییوص مدیریت آب از ارکان اوليه براز رسییيدن به توسییعه پایدار مبابع آب محسییوب ميشییود [ .]3براین
اساس الزمه مدیریت موفق مبابع آبچ تييير رویكرد به سمت مدیریت مشارکتي ميباشد.

شكل  -3سيستم اعالم وضعيت دریاچه توسی روش پيشبهادز ترلي و همكاران )مالش معبوز ایده :ترلي و همكارانچ(WETSKILLS 2016
در حال حاضیر در دنياچ مدیریت از طریق سازمان بهره برداران آب به جریان اصلي مدیریت آبيارز ت دیل گردیده استچ زیرا
مدیریت بخش دولتي ناکارآمد و بارز بر دوش دولت است [15چ  11و .]12
یكي از مهمترین ارکان مدیریت مبابع ط يعي در راسیتاز مدیریت یكپارچه مبابع آبچ اسیت اده حداکثرز از سرمایه اجتماعي
اسیت .نتيجه حاصیل از این نوع مدیریتچ سیياست گذارز و مدیریت مبابع آب به نحوز رواهد بود که حداکثر پذیرش اجتماعي را در
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راستاز توسعه پایدار داشته باشد [ 13و  .]10در والع مشارکت ذیب عان عامل کليدز در این نوع مدیریت بوده و بدون شبارت صحيط
ذیب عان و مشارکت همه آنها مدیریت یكپارچه مبابع آب با شكست مواجه رواهد شد [ 10و .]11
موسسه بينالمللي مدیریت آبيارز فرآیبد انتقال مدیریت ش كههاز آبيارز و زهكشي از بخش دولتي به آببران را در برري
از کشورها مورد مطالعه لرار داده و نتایج حاکي از موفقيت کشورهاز نيجریهچ کلم ياچ ژاپن و سریالنكا در این فرآیبد است [ 17و .]18
در مجموع ميتوان گ ت از مؤثرترین راهكارهاز مقابله با بحران آبچ شییكلگيرز انجمنهاز آببران در جهت افزایش
بهرهورز آبيارز و است اده بهيبه از مقدار آب مصرفي در بخش کشاورزز است .تحقيقات نشان داده است که عواملي از ل يل افزایش
مهارتها و آگاهيهاز بهرهبرداران در مورد تشیییكلها و تقویت ره ران محلي باعث موفقيت تشیییكيل تشیییكلهاز آببران ميشیییود.
همچبين در مباطقي که ل ل از ارائه ایده ایجاد تشكل آببران به ویيگيهاز التصادز -اجتماعي کشاورزان توجه شده است نيز موفقيت
چشییمگيرز در ایجاد تشییكل آببران داشییتهاند [ .]13یافتههاز پيوهش افضییلي ابرلویي و اميبي [ ]25نشییان داد که ن ود شییبارتچ عدم
آموزشچ سطط آگاهي پایين بهرهبرداران از تشكلهاچ مشارکت و ضعف مدیریتچ عوامل التصادز و اجتماعي به عبوان مؤل ههاز درون
سازمان و عدم ارت ام سازمانها با بهرهبرداران به عبوان اثرگذارترین عامل برونسازماني بر عدم موفقيت تشكلهاز آببران هستبد.
-6نتيجه گيری
هم اکبون بحران آب ت دیل به یش بحران جهاني شییده که تمامي بخشهاز نظام سییياسییيچ التصییادز و اجتماعي کشییورها را
تحت تأثير لرار داده است .یكي از راههاز آگاهي بخشي جوامع ت لييات توسی رسانهها به جهت مدیریت مصرف ميباشد .نتایج حاکي
از آن است که چبين شيوههاز مرسوم ت ليغ اثرات چشمگيرز ندارد .ببابراین نياز به شيوه نویبي از ت لييات ميباشد که بيشتر بصرز باشد
و در تعامل با ذیب عان باشیدچ به نحوز که از رفتار ذیب عان تاثير بگيرد و بر رفتار ذیب عان تأثير بگذارد .در این راستا در این پيوهش ایده
"فالميبگوهاز ناجي" پيشبهاد گردید .در حوضه دریاچه اروميه حدود  35درصد مصرف به بخش کشاورزز ارتصاص دارد که ميتوان
با چبين شیيوه از به شیرم مباسیا بودن بستر التصادز و صادراتيچ مصرف آب را به ميزان لابل مالحظهاز کاهش داد .بعد از آگاهي و
حسیاسسیازز جامعه پيشیبهاد ميشیود که در مدیریت کبوني مدیریت مبابع آب که ذیب عان و تصميمسازان در آن نقش اندکي را ای ا
مي کببدچ تييير یابد .این امر با انتقال مدیریت آب به جوامع محلي ميسیییر اسیییت که مطالعات در دنيا نشیییان داده که تجربههاز موفقي به
شرم ایجاد فضاز مباسا و نيز یش چارچوب لانوني براز انتقال وجود دارد.
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