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 چکيده 
ين رو هستيم و ادامه ادر دهه های اخير به دليل برداشتت بي  از حد آب با افت شتديد منابآ آب زيرزميني روبه

ا، آب را هگردد. برای برون رفت از اين بحران يا بايستتي با انتقا  آب از ساير حوضهروند باعث اضتمحال  آبخوان ها مي

های انتقا  آب عالوه بر هزينه زياد در مبدأ و همچنين تامين نمود و يا با مديريت تقاضتتا، مصتترف آب را کاه  داد. هرو ه

رو هستتتند. از اين رو، امروزه محققين به جای مديريت ای نامطمئن روبههای فراوان و آيندها عدم قطعيتهنگتام انتقتا  ب

ريت تقاضا بر های مدينمايند. اين در حالي است که اجرای استراتژیتامين بر مديريت تقاضا و افزاي  بهره وری تاکيد مي

سائل آب و مگردد. بطور خالصه ارضات متعدد در ميان ذينفعان ميگذارد و موجب بروز تعمنافآ مصترف کنندگان تایير مي

قاضا از اين نوشتار بر مبنای نتايج تحقيق بر روی اجرای مديريت تبحران آب زير زميني برای کنشگران معاني متفاوتي دارد. 

 کنندگان آب( شکل گرفته است.طريق کاه  تعارضات ميان کنشگران مديريت آب )مديران و مصرف

 

 آب کنشگران شناختي، نقشه تعارض، مديريت آب، تقاضا مديريت ها:کليد وا ه

     

  مقدمه -1

 اعثب روند این ادامه و هستيم رو روبه زیرزميني آب منابع شدید افت با آب حد از بيش برداشت دليل به اخير های دهه در

 مدیریت با ای و نمود تامين را آب ها، حوضه سایر از آب انتقال با بایستي یا بحران این از رفت برون برای. گردد مي ها آبخوان اضمحالل

 راوانف های قطعيت عدم با انتقال هنگام همچنين و مبدأ در زیاد هزینه بر عالوه آب انتقال های پروژه. داد کاهش را آب مصرف تقاضا،

 مي اکيدت وری بهره افزایش و تقاضا مدیریت بر تامين مدیریت جای به محققين امروزه رو، این از. هستند رو روبه نامطمئن ای آینده و

 تعارضات وزبر موجب و گذارد مي تاثير کنندگان مصرف منافع بر تقاضا مدیریت های  استراتژی اجرای که است حالي در این. نمایند

  .دارد متفاوتي معاني کنشگران برای زميني زیر آب بحران و آب مسائل خالصه بطور. گردد مي ذینفعان ميان در متعدد

 مدیران) آب ریتمدی کنشگران ميان تعارضات کاهش طریق از تقاضا مدیریت اجرای روی بر تحقيق نتایج مبنای بر نوشتار این

  .است گرفته شكل( آب کنندگان مصرف و
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 :نمود مطرح را سواالت این توان مي موجود های چالش به توجه با

 آب این توان مي ای هزینه چه با و دارد وجود حوضه از ای فاصله چه در نماید، جبران را مخزن کسری بتواند که آبي حجم

  داشت؟ نخواهد وجود بيشتر آب برای تقاضا آینده در شود تامين آب ميزان این اگر آیا نمود؟ منتقل را

  است؟ چگونه آب تقاضا مدیریت فعلي وضعيت

 چيست؟ آب از نگهداری و حفاظت و تقاضا مدیریت از مدیران و مردم درک

  چيست؟ آب از نگهداری و حفاظت و تقاضا مدیریت اجرای های محدودیت 

 است؟ موثر آب تقاضای مدیریت در حد چه تا آب کنندگان مصرف و مدیران مناقشات و تعارضات حل

 مناطق از عضيب در اگرچه. است یافته افزایش نيز آب تقاضای آن تناسب به و است افزایش حال در گيری چشم بطور جمعيت

 سوء و بد مرانيحك بدليل. است یافته افزایش منابع آلودگي و آب کميابي مناطق بعضي در اما است؛ دسترس در فراواني آب منابع جهان

 مدیریت بر بآ امور متوليان بيشتر تاکيد اخير های دهه در. است شده تبدیل آبي تنش و بحران به آب تقاضای افزایش این مدیریت،

 آب هک مناطقي در. است شده غفلت زیادی حد تا آب تقاضای مدیریت از و است بوده آبریز های حوضه سایر از آب انتقال و تامين

 ادقص موضوع این آب کم مناطق در ولي است؛ پذیر توجيه همچنان آب مدیریت برای تامين، مدیریت 1الگو اتخاذ دارد، وجود فراواني

  .نيست

 يشنهادپ آب کمبود و آبي کم برای امروزه که حلي راه اما هستند سكه یک روی دو آب، از حفاظت و تقاضا مدیریت گرچه

 از ادهاستف به نياز که آب مصرف کارایي دهنده بهبود اقدامات و ها برنامه مجموعه. است آب از حفاظت و تقاضا مدیریت است، شده

 اقداماتي و اه برنامه مجموعه که حالي در شود مي ناميده تقاضا مدیریت شود، تقاضا کاهش و کنترل به منجر و دهد کاهش را بيشتر آب

  .(Aravidis, 7002) شود مي ناميده آب از حفاظت شود، آب جویي صرفه و آب منابع از بيشتر برداشت مانع که

 مشكل سيارب افتد مي اتفاق آب منابع مدیریت در که آنچه مانند اجتماعي بوم زیست های سامانه مدیریت کنوني وضعيت در 

 را ها تژیاسترا که آب مدیران شامل کنشگران،. هستند متعددی کنشگران دارای و بعدی چند هدفه، چند پویا، ها سامانه نوع این. است

 آب، مينتأ های پروژه بودن منظوره چند واقع در. شود مي تحميل آنها به استراتژی که آب کنندگان مصرف و کنند مي اجرا و تدوین

 قابل غير ،«طبيعي فرآیندهای» و «جامعه و انسان» ميان های برهمكنش و پویایي کنشگران، مشارکت یا مداخله کنشگران، منافع تضاد

 است نموده واردش بسيار را آب مدیریت برای گيری تصميم کنشگران، ميان مشترک دیدگاه عدم و پایداری مفاهيم بودن گيری اندازه

(Simonovic, 7002)در سبين پایداری و پویایي آب، منابع مدیریت بودن بعدی چند آب، منابع مدیرت در کنشگران تعدد: جمله از ؛ 

 .ميباشد کنندگان مصرف حمایت عدم آب، منابع مدیریت

 ستنده کساني کنندگان مصرف از منظور. شوند مي درگير کنندگان مصرف اول درجه در آب مدیریت های برنامه تدوین در

 رفتار زیرا. ستا ضروری ها برنامه موفقيت جهت ها گيری تصميم در کنندگان مصرف به توجه. شود مي تحميل ایشان به ها استراتژی که

 طبيعي منابع مدیریت واقع در .(,.7012Elsawah et al) بود خواهد گذار تاثير منابع مصرف روی بر مستقيم غير و مستقيم طور به افراد

 زیرا گردد؛ مي اه حل-راه موفقيت عدم به منجر گيری تصميم سطح ترین پایين در موفقيت عدم بنابراین است؛ انساني منابع مدیریت

 برداشت افزایش به منجر است ممكن تقاضا مدیریت در آب قيمت افزایش مثال عنوان به. سازند برآورده را ها برنامه اهداف توانند نمي
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 و ها نامهبر در کنندگان مصرف نمودن درگير نحوه با تعارضات شروع واقع در. گردد آب مصرف افزایش نتيجه در و آب قانوني غير

  .(Elsawah et al., 7011) گيرد مي شكل ایشان به دادن قدرت ميزان

 كراتتف با که است( کنند مي اعمال و طراحي را ها سياست و تصميمات که کساني) آب مدیران به ویژه توجه دوم درجه در

 به سيدنر برای گروهي یا شخص وقتي. تاثيرگذارند کنندگان مصرف فعاليت روی خود، گروهي و سازماني شخصي، های تئوری و

 ودش منجر طبيعي منابع اضمحالل به است ممكن مدت دراز در مسئله این نمایند، مي اتخاذ را مدتي کوتاه تصميمات خود منافع

(Elsawah et al., 7012). اثرات که دهد مي را فرصت این ایشان به برند، مي کار به گيران تصميم که اساسي فرضيات و شفاف بيان 

 .(Pahl-Wostl et al., 7002) شوند آگاه خود تصميمات به نسبت افراد سایر دیدگاه از و نمایند درک را آینده در خود تصميمات

 جهموا چالش با مدت دراز در آب منابع پایداری آنها حل عدم درصورت. بود خواهد تعارض بروز ساز زمينه شفافيت این حال، این با

 .شد خواهد

 است بآ تقاضا مدیریت برای چارچوبي طراحي در «کنشگران تعارضات حل و شناسایي» ضرورت نوشتار این از اصلي هدف

 :تاس ضروری ذیل اهدف به دستيابي راستا همين در. گردد فراهم آن اجرای امكان و بوده کنشگران قبول مورد نسبي بطور که

 محدوده؛ هر آب مدیران و کنندگان مصرف شناسایي -1

 کارشناسان؛ و کنندگان مصرف محلي دانش استخراج-7 

 افكار؛ بارش روش اساس بر تقاضا مدیریت های استراتژی استخراج -2 

 آب؛ مدیران و کنندگان مصرف بين تعارض و توافق موارد شناسایي -4 

 .منطقه هر در تقاضا مدیریت مفهومي مدل تهيه -2 

  .بشناسيم را تعارضات است الزم ابتدا تعارضات این حل برای 

 درک برای وانميت تعارضات شناخت با. گردد مي استخراج تعارضات کنندگان مصرف و مدیران ذهن نقشه مقایسه از استفاده با

 ابزار این .(Salavitabar et al., 7002) شود استفاده تعاملي یادگيری های محيط ابزار از ها گيری تصميم نامشخص پيامدهای بهتر

 مي آب عمناب وضعيت از مشترک درک افزایش به منجر که نماید مي کمک آب مدیران و کنندگان مصرف ميان تعامالت افزایش به

  .(Doll et al., 7012)شود

 ستا چگونه موضوع یا سيستم از شخص یک درک دهد مي نشان که است علّي نگاشت تكنيک یک شناختي نقشه

(Elsawah et al., 7012). عيتموق یا خاص موضوع یک درباره را افراد شناختي مدل تصویری صورت به تواند مي شناختي نقشه 

 کاستراتژی مدیریت مانند گيری تصميم به مربوط های حوزه از بسياری در شناختي نقشه حاضر حال در. دهد نمایش خاص زماني

(Eden and Ackermann, 1991)، سازماني تغيير (Narayanan and Fahey, 1990)، بازاریابي (Reynolds and 

Gutman, 7001)، طبيعي منابع مدیریت (Kolkman and Van Der Veen, 7002) طور به شناختي نقشه. است شده برده کار به 

 ,Hjortso مثال عنوان به) شخص شناختي های مدل مقایسه و نمایش استخراج، برای( 1: )است شده برده کار به زمينه چهار در کل

( 2) ؛(Eden and Ackermann, 7004 مثال عنوان به) پيچيده مسائل تحليل یا ها استراتژی از گروهي حمایت جهت( 7) ؛(7004

  .(Stave, 7002) بزرگ های نقشه ساختار تحليل جهت( 4) و (Elsawah et al., 7011) اطالعات کمي سازی مدل
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 مدل ا،ه بازی نظریه روش شامل تعارض مدیریت های تكنيک جمله از. دارد وجود فراواني های تكنيک تعارضات حل برای

SADR ، رفتار اساس بر هبلك نيست؛ منازعات در افراد بالفعل رفتار شيوه براساس هابازی نظریه. شود مي شناختي نقشه و پویا مدلهای 

 نقشه» و «پویا های مدل» .(Madani, 7010) دارند بردن در سعي کنندگانشرکت آن طي که باشد مي منازعه در عقالیي صحيح

 ها گيری تصميم هب نسبت ایشان آگاهي و کنشگران بين ارتباط برقراری در مهمي نقش توانند مي گيری تصميم ابزار عنوان به «شناختي

 راه طيف مدل است، شده ارائه تعارض حل برای که های روش از دیگر یكي .(Doll et al., 7012) باشد داشته تعارضات کاهش و

 قاضي شكل به سوم، قدرت یک از واقع در و پردازد مي تعارضات حل به قضاوت روش اساس بر SADR مدل. است تعارض حل های

 آنها حل که مدت کوتاه تعارضات برای فقط روش این .(UNESCO, 7000) نماید مي استفاده ها درگيری حل برای گر ميانجي یا

 با دارد، اشاره منافع تضاد تصور و پنهان خصومت به معموال تنش تعارض از دیگر نوعي. گيرد مي قرار استفاده مورد است؛ آسان نسبتا  

. گيرندنمي رب در را متقابل بازدارنده هایکوشش و آشكار عملي تعارض و نرفته فراتر ادراکات و گرایشات سطح از لزوما تنش حالاین

 در و رسند مي نظر به مذاکره قابل غير ظاهر به و هستند مدت طوالني و ای ریشه عميق، تعارضاتي شكل به آب بحران از ناشي اختالفات

 استفاده اب و گردد مي استخراج افتراق و اشتراک نقاط شناختي، نقشه کمک به رو این از. دارد وجود زیادی های مقاومت آن حل برابر

 لذا. یابد مي کاهش تعارضات طریق این از و یافته افزایش مسئله حل های راه به نسبت کنشگران درک تعاملي، یادگيری های محيط از

 مدیریت نگا کنند مصرف و مدیران درک تفاوت از آگاهي جهت شناختي نقشه تكنيک از ایران در بار اولين برای حاضر تحقيق در

   .گردید استفاده ایشان ميان تعارضات کاهش نتيجه در و آب

 با ایشان رخوردب بهبود تناسب به و ایشان رفتار اصالح به منجر آب منابع مدیریتي فعلي وضعيت از کنشگران صحيح درک

 تعامل به منجر کنشگران ميان افتراق و تشابه نقاط استخراج. گردد مي آب یكپارچه مدیریت به کمک نتيجه در و آب منابع تعارضات

  .ميگردد تعارضات کاهش جهت در بهتر

 کنشگران. ودش شناسایي کليدی کنشگران تا گيرد قرار بررسي مورد کنشگران پذیری اثر و اثرگذاری ميزان باید ابتدا در

 کنشگراني همچنين. پذیرند يم پروژه از را تاثير بيشترن یا و دارند پروژه بر را تاثير بيشترین بالقوه شكل به که هستند آنهایي غالبا   کليدی

 ممكن ليدیک کنشگران. نمود قلمداد کليدی کنشگران عنوان به توان مي نيز کنند مي مقاومت پروژه از حاصل تغييرات برابر در که را

 بازخورد ریافتد برای کنشگران از نوع این تشخيص. باشند داشته نياز پروژه حيات عمر طول در بيشتری ارتباطات و مدیریت به است

  .است موثر ایشان با مطلوب ارتباطات و مشارکت سطح تعيين و آنها

 فكری، طوفان. شود استفاده ،(Brain Storming) فكری طوفان روش از آب مدیریت مشكالت و مسائل شناسایي منظور به

 شود،مي دتولي اعضا توسط خودخودبه که هاایده از فهرستي آوریجمع با آن، طي در که است گروهي یا فردی خالقيت تكنيک یک

  .(Osborn, 1922) شودمي تالش مسئله یک مورد در بندیجمع یک به رسيدن برای

 سطوح اساس بر. گردد استفاده «راه نقشه» ابزار از کنشگران، تمام ميان در یكپارچه مفهومي مدل توليد جهت بعدی گام در

   .(MWWF, 7012) گردند استخراج مشارکتي جلسات با راه نقشه شده، ارائه راهكارهای مجموعه گذاری سياست
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 اختارهایس تأثيرگذاری چگونگي بررسي به که است نهادی و سازماني ساختارهای بررسي برای رویكردی  شبكه تحليل

 کليدی کنشگران بررسي امكان و رود مي فراتر رسمي نهادی ساختارهای توصيف از روش این. پردازد مي کنشگران روابط و اجتماعي

  .کند مي فراهم را مختلف های حوزه در گذاری سياست فرایندهای در

 کشيدن تصویر هب ابزارهای پرکاربردترین از. شود شناسایي کنشگران افتراق و اشتراک نقاط تا است نياز تعارضات رفع برای

 مي غيرهامت یا مفاهيم شناختي، های گونه در مفهومي، های نقشه برخالف. هستند شناختي های نقشه و مفهومي های نقشه ابزار دو ذهن،

 ناسایيش در شناختي های نقشه لذا. نمایند سازی مدل را آن محيط حتي و اقتصادی اجتماعي، پيچيده نظام یک مختلف ابعاد توانند

 نگاری آینده برای ابزاری راه نقشه. است موثر بسيار خبرگان از گروهي توسط آینده های گزینه اکتشاف منظور به کليدی موضوعات

. بگيرد شكل اندتو مي کند، مي فكر آن به نگر آینده شخص که شكلي هر به و است ذهني ساختار یک نيز آینده. باشد مي آب مدیریت

 مدیریت از امعج راه نقشه یک چارچوب در کنشگران شناختي نقش شناختي، فنون از استفاده با موفق نگاری آینده یک انجام برای لذا

 .شودمي داده نشان آب منابع

 شناختي نقشة. است رپویات و تر کامل وی شناختي نقشة باشد، داشته رویداد یا محيط یک به نسبت بيشتری تجربه فرد یک هرچه

 وانفراخ با و شده ثبت وی شناختي نقشة در که آنچه از که است ای عصاره خرد درواقع،. است او ذهن محتوای دهندة نشان انسان ذهن

 ناسایيش همچنين و راه نقشه های مولفه ترسيم و شناسایي دارد، اهميت اینجا در که آنچه. شود مي حاصل انسان ناخودآگاه و خودآگاه

  .است انداز چشم تحقق برای ذهن محتوای نوع

 .شوند ناسایيش افتراق و اشتراک نقاط نظر از مختلف افراد تا آورد  فراهم را امكان این کنشگران جداگانه های شناختي تحليل

 «اتتعارض حل» جهت اوليه مدل عنوان به باشد مي کنندگان مصرف و مدیران از گروهي اجماع محلِ که آب مدیریت راه نقشه

 از کنشگران ميان بيشتر انسجام و تمرکز ایجاد و تعارض حل منظور به. است شده گرفته نظر در آب بحران رفع سمت به حرکت برای

 .است ایشان افتراق و اشتراک همان یعني کنشگران شناختي تحليل فاز خروجي. شود مي استفاده «راه نقشه» ابزار

  

 افزایش به نجرم شناختي  نقشه از استفاده با ایشان تعارضات حل و گان کنند مصرف بر مدیران های سياست اثرات بيني پيش

-مي آب نابعم حفظ جهت ایشان رفتار اصالح به منجر نتيجه در که شود مي آب منابع وضعيت بر رفتارشان از کنشگران صحيح درک

 کمک اتتعارض بهتر درک به دارند قرار آن در که وضعيتي به نسبت گان کنند مصرف و مدیران دیدگاه استخراج و تحليل. گردد

 یكسازی فهوميم مدل عنوان به راه نقشه مانند گوناگوني ابزارهای از تعارضات برابر در واکنش و جلوگيری بيني، پيش جهت. کرد خواهد

 برای و دعاوی های  طرف ترغيب برای ابزار اینگونه از. شود مي استفاده تعارضات شناخت جهت شناختي نقشه و افراد ادراک سازی

 .شود مي استفاده برنده -برنده های حل راه یافتن و پرده پشت مسائل شناسایي

 نقشه. دآیمي حساب به آب مدیریت در کنشگران مشارکت و راهبری اصلي شرط راه، نقشه های مولفه بر اشراف حقيقت در

-مي را امكان نای کنندگان مصرف و مدیران به و نموده بندیتقسيم مختلف سطوح یا الیه به الیه را نهایي هدف سيستمي صورت به راه

 شده توليد اهر نقشه. کنند پيدا مناسبي دید آب مدیریت مولفه هر فراروی هایافق و ها هزینه ميزان ها، سياست اطمينان قابليت از تا دهد

  .است نهایي هدف به دستيابي در کالن های سياست منطقي توالي نمایانگر مولفه هر برای
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 مدل در. ميگردد شناسایي تعارضات ، آب مدیریت راه نقشه قالب در کنشگران تمام وفاق مورد مفهومي مدل تهيه از پس

 شد. خواهد رفع آب مدیریت موضوع درک به نسبت افراد احتمالي ایرادات مشترک، مفهومي
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