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امع متناسب با رويکرد ججلب مشارکت عمومي در بخش کشاورزی  سياست های
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 چکيده

امروزه در حوزه ی مديريت کالن منابع طبيعي از جمله آب و خاک نمي توان از نقش مردم و ذينفعان اصلي               

تند. مردم هستصميمات و سياست های اتخاذ شده  ادی چشم پوشي نمود ، چرا که نقش اول تمامياين منابع خداد

صرف در بخش کشاورزی م و غيرمستقيم درصد منابع آب کشور بصورت مستقيم 90ال با توجه به اين مهم که بيش از ح

ت سياست ها بيش از پيش اهمي؛ نقش جلب مشارکت عمومي در حوزه ی کشاورزی به منظور پياده سازی  [1]مي گردد

ور تحقق اين مهم بايد توجه داشت که تصميمات اتخاذ شده بايد به گونه ای تدوين شوند که ضمن مي يابد. به منظ

رعايت کامل برنامه جامع مديريت يکپارچه منابع آب و خاک ، تبعات و بازخورد های اجتماعي آن را نيز در بر بگيرد 

 تا بتوان با همکاری ذينفعان به اثر بخشي رسيد.

 

 مديريت يکپارچه ، منابع آبمشارکت عمومي ، سياست گذاری ، کشاورزی ، کليد واژه ها : 

 

 مقدمه

؛  دمشکالت حال حاضر اشاره کر و بلند مدت دلیل عمده عیت فعلی منابع آب کشور میتوان به دوبا کمی تامل در وض             

تغییرات اقلیمی گسترده و همچنین مدیریت یا حکمرانی ضعیف منابع موجود. حال سوال اصلی اینگونه مطرح می شود که جایگاه 

مردم و جامعه در این دیدگاه کجاست؟ برکسی پوشیده نیست که جهت گیری فکری و فرهنگی یک جامعه بطور مستقیم تحت 

ین عوامل داخلی اتقیم تحت تاثیر دیگر عوامل بیرونی می باشد که در هیچ یک از پوشش نظام حکمرانی آن منطقه و بطور غیرمس

و خارجی ، سوء ترویج در حوزه مصرف آب صورت نگرفته است و با توجه به کمیت برنامه های انجام شده در حوزه فرهنگ 

در طی سال های گذشته در حوزه  سازی داخلی و افزایش آگاهی عمومی می توان دریافت زیر ساخت مناسبی ایجاد شده است و
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شاهد نتایج مثبتی بوده ایم اما در حوزه کشاورزی  درصد کل مصرف منابع را شامل میشود ، 01و شرب که کمتر از  دیمصارف فر

که بیشترین میزان مصرف آب را داریم به چه میزان در بخش فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی موفق عمل کرده ایم ؟ 

 های متفاوتی که در طی زمان نسبت به کشاورزان و زمین های کشاورزی اتخاذ کرده ایم چه بوده است ؟ برنامه نتایج رویکرد

های اتخاذ شده چقدر همسو با یک رویکرد مدیریتی جامع بوده است ؟ و وضعیتی فعلی به چه میزان قابلیت جلب مشارکت 

 عمومی در بخش کشاورزی را دارد ؟

یتی بخش کشاورزی در کشور می توان دریافت در برهه ای ، بدون توجه به اقلیم مناسب کشت و میزان با بررسی کارنامه مدیر

آب مصرفی و تخصیص یافته محصوالت ، دولت نه تنها به این توسعه های اشتباه مجوز فعالیت داده ، بلکه مساعدت مالی نیز 

؛ کشت برنامه ریزی نشده ی سیب و  حوزه دریاچه ارومیه وارز آن میتوان به شمال غرب کشورداشته است که از نمونه های ب

برهن است که . واضح و م[2]اشاره کرد چغندر و همچنین رویکرد های اشتباه در ترویج آبیاری های نوین متناسب با اقلیم منطقه ،

درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی ارتباط سیاست گذاران ، عوامل اجرایی و کشاورزان باید  01 با وجود مصرف بیش از

در یک چهارچوب تعیین شده و مشخص باشد ؛ بطوری که نیاز های معیشتی ، شرایط اقلیمی و محدودیت های کشت برای 

ن برهه و یا برخی برهه های زمانی با توجه به کشاورزان در سیاست گذاری ها در نظر گرفته شود اما این طبیعی ست که در ای

برخی تغییرات ؛ نیاز به سیاست گذاری های جدید ، که البته توصیه می گردد سیاست گذاری ها به نحوی بلند مدت و آینده 

ینفعان است ذ نگرانه باشند که نیازی به تغییرات رویکرد نباشد ، احساس می شود که در برخی بند ها مغایر با خواست کشاورزان و

، این مشکل دو ریشه می تواند داشته باشد : اول احساس خروج فرد از رویه ثابت و همیشگی که با ترس و جبهه گیری خواهد 

 وم مغایرت سیاست های جدید با خواسته های معیشتی و نیاز های ذی نفعان.د –بود 

 "یجلب مشارکت عموم"ت های اتخاد شده با خواسته های ذی نفعان هم پوشانی ندارد اصل اسیدر حالت فوق الذکر که در آن س

به معنای مطالعه ، ایجاد بستر مناسب ، اعتماد سازی دو جانبه و همکاری با  معنا می یابد. جلب مشارکت عمومیبیش از پیش 

یم. عه و یا حوزه نیازمند تعامل دو جانبه با آنان هستدر آن جامهای سیاستی رای انعکاس مناسب عملگرذینفعان هدف می باشد که ب

نحوه تعامالت موجود در با توجه به تعریف ارائه شده از روند کلی جلب مشارکت و همکاری عمومی و همچنین مقایسه آن با 

ن هریک از قدم یکشور با بخش کشاورزی ، بطور کلی در انجام این روند بطور منظم دچار نقصان هستیم. حال ضمن تشریح و تبی

 های مذکور برای جلب مشارکت عمومی علی الخصوص در بخش کشاورزی به بیان ضعف ها و راهکار ها نیز خواهیم پرداخت.

مطالعه و بررسی یک پدیده اولین قدم برای مواجهه و تعامل با آن پدیده است. حال پدیده ای که با آن مواجه هستیم بخش 

. برای مطالعه و شناخت این حوزه به منظور داشتن شناخت و اطالعات کافی و اتخاذ سیاست ستندو ذینفعان این حوزه هکشاورزی 

ت اقتصادی عیوضسن ، سطح تحصیالت ، شرایط مذهبی و اعتقادی ، های موثر نیاز به اطالعات فردی و اجتماعی ذینفعان از جمله 

سیاست های اتخاذ شده رابطه ی مستقیمی با شرایط فردی و و اطالعات خانوار می باشد و بدیهیست نحوه ی برخورد جامعه با 
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اجتماعی فوق دارد. قدم بعدی در مطالعه این حوزه ، سیاست گذاری های قبلی صورت گرفته و بازخورد های اجتماعی آن است. 

زی کرد. هینه سابررسی عوامل فوق می توان به شاخص اثر پذیری سیاست های اتخاذی در جامعه هدف رسید و تصمیمات را ببا 

عدم مطالعه ی سیاست های موجود در رابطه با کانال   ]3[میرنظامی باقری وبعنوان مثال ، عطف به مطالعه ی صورت گرفته توسط 

های ارتباطی و انعکاسی سیاست گذاری های بخش کشاورزی و همچنین نداشتن شاخص مناسبی از سطح اعتماد ذینفعان نسبت 

و ذینفعان گردید. در این حالت دو موضع  مشارکت نامناسب کشاورزان وامل اجرایی ، باعث مواجه شدن بابه سیاست گذاران و ع

چند ارگان ) از جمله جهاد از مواجهه با  و سلب اعتماد ذینفعان مهم قابل بحث می باشد ؛ کارکرد های موازی ارگان های عامل

 .. ( قه ای ، سازمان محیط زیست و .کشاورزی ، شرکت آب منط

ی مدیریتی و انعکاسی هاعملکردهای موازی ارگان های مختلف می تواند باعث از بین رفتن وقت ، نیرو و تمرکز در حوزه 

اتخاذ شده گردد لذا در طرح مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک ، کامال باید به این موضوع توجه ویژه ای داشت سیاست های 

تفکیک و تبیین عملکرد ها برای هر عامل ، خروجی تمام عملکرد ها تنها توسط یک عامل به و سعی بر این مهم باشد تا ضمن 

  ذینفعان انتقال و انعکاس یابد تا در بلند مدت شاهد اعتماد سازی مشترک باشیم.

 زیر پیشنهاد میگردد : ت یکپارچه منابع آب و خاک ، پنج بنددر طرح مدیری ، در قدم دوم به منظور بستر سازی

 الگوی کشت به عنوان یک سیستم تصمیم یار به منظور انتخاب محصوالت مناسب کشت در هر  سامانه جامع تعریف

 منطقه با توجه به منابع آب و خاک ، تغییرات اقلیمی آتی و مقدار نیاز کشور به آن محصول 

 تصحیح و تدقیق میزان حق آبه تخصیص یافته با توجه به میزان مصرفی و نه مورد نیاز  

 چرا که  ،بخش کشاورزی  سیاست های بلند مدت در آب و واردات و صادرات "آب مجازی"به مفهوم  توجه ویژه

 ]4[عدم توجه به این مهم در بلندمدت می تواند تبعات قابل مالحظه ای را در بر داشته باشد

 بسته مطالعاتی جامعه شناختی به تمام سیاست های اتخاذ شده و همچنین لحاظ شدن خروجی طرح های  ضمیمه نمودن

 گذشته در سامانه جامع الگوی کشت

  برنامه ریزی مناسب به منظور استفاده حداکثری از آب خاکستری در بخش صنعت و تامین به اندازه ی حق آبه طبیعت

روی بخش کشاورزی و عملی نمودن برنامه های بلند مدت تصحیح الگوی  براز این رویکرد به منظور کاهش فشار 

 کشت ضمن ایجاد اعتماد دو جانبه و جلب مشارکت ذینفعان

با انجام مطالعات الزم و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بیشتر با مردم ؛ که در اینجا ذینفعان حوزه کشاورزی مد نظر هستند ، 

در این مرحله باید به منظور حفظ و ارتقای میزان مشارکت عمومی  .ی مناسب از طرح های موجود شدمیتوان وارد فاز بهره بردار

( بهره برد ، به نحوی که برای ترمیم ساختاری سیاست های اتخاذ شده از عامالن 0، از سیاست خود ترمیمِ مشارکت محور )شکل 
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ذاران یک دیگر را به سیاست گ محلی و تعاونی محور در کنار عامالن دولتی استفاده کرد. این دو بخش به خودی خود نقص های

باال دست منتقل خواهند نمود و عامل تصمیم گیر و سیاست گذار خواهد توانست سیاست های خود را با نیاز های واقعی به روز 

 نماید تا ضمن افزایش رضایت مندی در راستای جلب بیشتر مشارکت عمومی بلند مدت نیز گام بردارد.

 

 ترمیمیِ مشارکت محور در سیستم مدیریت یکپارچه منابع آب و خاکساز و کار خود ( 1)شکل 

ایجاد پایداری در مشارکت و همکاری ذینفعان می تواند به تنهایی جزو سیاست های حکمرانی لحاظ گردد به نحوی که دیدگاه 

اصول  ور دوجانبه با رعایتکشاورزان نسبت به سیستم مدیریت کننده از چند وجهی و ناپایدار به دیدگاهی پایدار و تعامل مح

درک نیازهای متقابل تبدیل شود. از جمله برنامه هایی که میتواند در بلندمدت آثار فوق را در بر داشته باشد ، ایجاد بازار آب 

(Water marketاست ) ساز و کار [5]دارلینگ اجرا گردیده است-که بعنوان مثال در کشور استرالیا و حوزه آبریز مورای .

بازار میتواند بمنظور بهره وری اقتصادی بیشتر کشاورزان و به تبع آن کاهش مصرف آب با استفاده از روش های نوین و این 

کارآمد آبیاری ، باعث صرفه جویی قابل مالحظه ای در مصارف بخش کشاورزی گردد ، همچنین بعنوان یک زیر ساخت مطمئن 

 .[6]عامل و مشارکت عمومی را در پی خواهد داشتدر بلندمدت افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه ت
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