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 چکيده

های صرفا فيزيکي و فني گذشته جوابگو نخواهد بود و به تر شدن مديريت منابع آب، نگاهبا پيچيده

در  های دانشي متفاوتي نياز است. امروزهنفعان مختلف و رويکردها و تخصصسازوکارهايي برای جلب مشارکت ذی

ه است. در مسائل و حل آنها پر اهميت شد تحليلها شده است و نقش آنها در ای به شبکهعلم سياستگذاری، توجه ويژه

هايي از متخصصين دانشگاهي در هر يک از مناطق کشور، برای ارتقا دانش منابع اين يادداشت با پيشنهاد ايجاد شبکه

های مربوط به مسائل آب به ويژه در علوم غير فني و ايجاد فضايي برای جلب آب اين مناطق، توليد اطالعات و تحليل

 ازيگران مختلف راهکار ارائه شده است.مشارکت ب

 

 سازوکار جلب مشارکت محققانهای دانشگاهي، کمبود اطالعات در مناطق، ها: شبکهکليد واژه

 

 مقدمه -0

-های آموزشی و پژوهشی مرتبط با آب در کشور، دانش موجود نسبت به سیستمبا گذشت سالیان متمادی از حضور گروه

ت که ی مهندسی آب استر از زمینهی مدیریت منابع آب، قطعاً بسیار گستردهابعاد مختلف در زمینههای آب کامالً محدود است. 

ف عمران، های مختلهای منابع آب اتفاق افتاده است. اگرچه در رشتهسازی سیستمسازی و بهینهدر قالب هیدرولوژی و یا شبیه

ی منابع آب ی فیزیکشده است، اما تقریباً تمامی آنها بیشتر از جنبهشناسی، جغرافیا و ... به موضوع آب توجه کشاورزی، زمین

وضوع نظام اند. با توجه به تغییر مهای آب توجه بخصوصی را مبذول نداشتهدغدغه داشته و به ابعاد انسانی و پیچیدگی سیستم
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آب  ی مدیریت و حکمرانیدر زمینه های انسانیرسد حضور رشتهمدیریت آب در کشور، از مدیریت عرضه به تقاضا، به نظر می

تحول  العمل نشان داد و با نگاهی باز و سیستمی برای اینتر نسبت به این تحول عکسحائز اهمیت فراوانی است و باید هر چه سریع

و عموماً  نداهای آب نیز تاکنون به شکلی سیستمی مورد توجه نبودهریزی نمود. از سوی دیگر، حتی ابعاد فیزیکی سیستمبرنامه

های دانشجویان به واسطه محدودیت دسترسی به اطالعات و یا تناسب موارد مطالعاتی با هدف پژوهش، که عموماً تعریف پروژه

مبنای واقعی و منبعث از مشکالت نداشته است، صورت گرفته است. بدین ترتیب تحول نظام آموزشی و پژوهشی نه تنها به ورود 

 های پژوهشی و آموزشی نیز نیازمند است.بخشی به فعالیته به نظمهای علوم انسانی بلکتخصص

 

 های دانشگاهيشبکه -2

ای هستند که ههای ذاتاً پیچیدهای منابع آب سیستمگیرد که سیستمهای دانشگاهی از آنجایی نشأت میی اصلی شبکهایده

ای های است. برای مثال، چالش خشک شدن تاالبرشتهقطعاً مواجهه با مسائل آنها نیازمند انباشت دانش مستمر، متمرکز و بین

ای از عده ی مشخص و دخیل نمودنکشور یک چالش مشخص و تعریف شده نیست که بتوان به سادگی با استفاده از یک برنامه

های از تفاوت یای قرار گرفته که جدامتخصصان با تمامی آنها به شکل یکسان برخورد کرد، بلکه هر تاالب در کشورمان در منطقه

 یابی، الگوی فرهنگی و ... متفاوتی دارد. لذا ضرورت دارد تا بتوان درحلاقلیمی، اساساً الگوی معیشت، الگوی تفکر، الگوی راه

ای از متخصصین را به شکلی منسجم در اختیار داشت تا بتوان به شکل متناسب به حل آن بپردازند. متخصصینی هر منطقه، مجموعه

مطالعه های متعدد پیچیدگی سیستم موردی خود، توانسته باشند ابعاد و الیههای آبی منطقهر زمان، با تمرکز بر چالشکه در گذ

خود را بشکافند و مورد تحلیل قرار دهند. برای مثال، به متخصصان هیدرولوژیستی نیاز است که بتوانند در قالب یک تیم، به 

ود و متناسب ی خهای آبی منطقه خود بپردازند و بتوانند برای منطقهی و عملی سیستمهای علمشناخت و درک هرچه بیشتر چالش

ای هشناسی نیاز است که بتوانند در قالب یک تیم، به شناخت پیچیدگیپردازی کنند؛ به متخصصان جامعههای خود نظریهبا چالش

ظریه ی مدیریت تقاضا مطرح است به نتلفی که در زمینهانسانی جوامع ساکن در منطقه بپردازند و بتوانند برای راهکارهای مخ

ر های دانشگاهی موجود در ههای دانشگاهی به این مسأله تأکید دارد که از ظرفیتی شبکهپردازی بپردازند، و غیره. لذا ایده

اضای منابع آب یت تقی علوم انسانی و طبیعی و در جهت مدیرای از متخصصان ذیربط در عرصهمنطقه بتوان برای تشکیل شبکه

ها، تولید اطالعات قابل اتکا از وضعیت منابع آب و پارامترهای مرتبط با آن به ویژه در یکی از منافع مهم این شبکه استفاده کرد.

 های اجتماعی و اقتصادی است.بخش

شود، میهای مختلف از جمله آب دیده یکی از مسائل بزرگ حکمرانی کشور که به صورت عمومی در بخش

های دولتی اعتماد کافی را برای سپردن اختیارات به نهادهای دستگاه که ایگیری است. به گونهتمرکزگرایی شدید تصمیم

رت بگیرد ای صوها بدون در نظر گرفتن مالحظات منطقهگیریشود که تصمیمها ندارند. این موضوع باعث میزیردست در استان
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تا توان کارشناسی و علمی   کندمیهای بیان شده در این یادداشت کمک بشود. ایجاد شبکهو در اجرا با مشکالتی مواجه 

های مختلف، این تصمیمات مشروعیت کافی را به دست بیاورند تا سازی در مناطق افزایش یابد و با جلب مشارکت گروهتصمیم

ینه ها نهادهای واسطی خواهند بود که زمنین شبکههمچ تری انجام بشود.زمینه تفویض اختیار به مناطق کشور به صورت راحت

گیر را برقرار خواهد کرد و به این ترتیب فاصله دولت و جامعه را کم خواهد تبادل دانش و اطالعات از الیه جامعه به الیه تصمیم

 کرد. 

شود. می ن جدید مطرحپردازاپذیری بیشتر آن برای ورود متخصصان و ایدهای، با هدف انعطافتأکید بر ساختار شبکه

ی واند زمینهتهای دیگر، میهای دیگر، یا دانشگاهی بر دانشگاهی، عدم تسلط جدی گروهی بر گروهای به واسطهساختار شبکه

مناسبی را برای تبادل اطالعات و تعامل هرچه بیشتر متخصصین در جهت حل مشکالت و فائق آمدن بر بحران آب فراهم کند. از 

شود تا امکان بکارگیری متخصصان مرتبط دیگری که در خارج از منطقه و یا حتی کشور ای موجب میاختار شبکهطرف دیگر، س

یک مرز جغرافیایی نخواهد بود، اما قطعاً استفاده از متخصصان هر منطقه برای  فعالیت دارند نیز تسهیل گردد و لذا لزوماً مرز شبکه

رار گرفته و ای خود قاست چرا که آنها قادرند تا بیشتر در بستر مسائل و تحوالت منطقههمان منطقه از مزیت بیشتری برخوردار 

گرانه نهای دانشگاهی نه تنها از منظر حل مسائل امروز، بلکه از نگاه آیندهی شبکههای روزمره واقع شوند. ایدهدر جریان واقعیت

های فعالیت تری را برای کاربردی ساختنویکرد بتواند بستر مناسبرسد این رنیز بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت به نظر می

خواهد گرفت  ها، طبیعتاً مسائلی شکلی آب فراهم سازد و به مطالعات انسجام بیشتری ببخشد. لذا در این شبکهها در زمینهدانشگاه

فمند های هدگذارینتیجه امکان سرمایهتر خواهد نمود و در های متخصصان تازه وارد را مشخصی فعالیتکه بدون شک زمینه

ن های بین دانشگاهی و بیتواند خود موجب تقویت همکاریانسانی، مالی، زیرساختی و ... را فراهم خواهد ساخت. این مسأله می

 سازمانی گردد.

 

 تجارب دنيا -9

اند. برخی از این موارد به دنبال های علمی زیادی برای مواجهه با مساله آب شکل دادههای دنیا، شبکهامروزه دانشگاه

یز از حضور اند و برخی ناند، برخی بین دانشگاهی شکل گرفتههای مختلف مربوط به علوم آب بودهردن محققان زمینهکشبکه 

ن از علوم ها، نگرش اصلی پشت تشکیل شبکه لزوم فراتر رفتاند. در بسیاری از این شبکههایی غیر دانشگاهی استفاده کردهگروه

های مختلف جامعه برای مواجهه با ها و علوم جدید در زمینه آب و درگیر کردن گروهفنی و مهندسی آب و استفاده از نگرش

 مسائل مشترک آب بوده است.
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رفته در گهای شکلبا پژوهش در زمینه آب شکل گرفته است. شبکههای مرتبط در انگلیس تعداد زیادی از شبکه

د، دانشگاه شفیلد، دانشگاه ادینبورگ، ور(، دانشگاه آکسفN8دانشگاه شمال انگلیس ) 8آنگلیا، لیدز، شبکه های استدانشگاه

 های دانشگاهی هستند.هایی از این شبکهدانشگاه سورِی و دانشگاه وارویک نمونه

ای در ادینبورگ اسکاتلند است که هدف آن اتصال محققین نیز یک شبکه همکاری بین رشته 1DWATEREشبکه 

 هاینفعان بخش آب برای انجام پروژهمختلف این دانشگاه شامل جغرافیا، مهندسی، معماری و حقوق و سایر محققان و ذی

تگذاران، به دنبال آن است که ارتباطات جدید با سیاسها و تاثیرگذاری در جامعه است. این شبکه تحقیقاتی بدیع، انتشار یافته

 کند.نایع و مشاورها را برقرار ها، صها، کشورهای مختلف، خیریهسمن

ای آب برای ارتقای پژوهش و آموزش حول در کشور پاکستان نیز هدف ایجاد شبکه برای انجام مطالعات بین حوزه

 شبکه به شرح زیر است: این های مورد انتظار از فعالیتروجیمساله پایداری و امنیت آب بوده است. برخی از خ

 توسعه بانک اطالعات در مورد ادبیات حوزه عمومی آب 

 های پاکستانی فعال در زمینه آبتوسعه بانک اطالعاتی از دانشگاه 

 توسعه بانک اطالعاتی محققین و افراد آکادمیک پاکستانی فعال در زمینه آب 

 کی مبتنی بر اینترنت در زمینه ادبیات آبتوسعه زیرساخت الکترونی 

اتاق  ،آب مشهد ریتجربه تدباند. در این بین هایی برای کمک به بهبود مدیریت منابع آب شکل گرفتهدر ایران هم شبکه

ی گدر استان کرمان قابل توجه است. در این موارد دو شبکه اول ارتباط و وابست آب ریتدب شکدهیاند و جانیگفتمان آب آذربا

ای تشکیل این های گذشته از ابتددانشگاهی دارد ولی اندیشکده تدبیر آب بیشتر وابستگی بخش خصوصی دارد. اما تجربه سال

گیری منابع آب ایران و به طور خاص وزارت نیرو، کمتر از ظرفیت این نهادها دهد بدنه اجرایی و تصمیمها تاکنون نشان میشبکه

 فاده کرده است.برای حل مسائل آب مناطق است

 

 های دانشگاهينگاه جامع به شبکه -4

حضور دانشگاهیان در قالب مشاورین، مجریان و سیاستگذاران، به عنوان بازیگرانی که احتماالً استقالل فکری بیشتری 

همواره ود، زای ختواند نویدبخش تحوالت جدی باشد. در حقیقت تصمیمات آبی به دلیل ذات تنشنسبت به مسائل دارند، می

ت های دانشگاهی بتوانند به عنوان مشاورینی مستقل در تصمیمارود که شبکهرنگ و بوی اجتماعی و سیاسی دارند و لذا انتظار می

                                                           
1 WATER TECHNOLOGY AND RESEARCH AT EDINBURGH 
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واند در مسیری حرکت تهای دانشگاهی و اتصال آنها به یکدیگر میسیاستگذاران نقش مثبتی ایفا کنند. به مرور زمان تکامل شبکه

-جایگاه تعیین ها،گیریگیری کشور نیز تعامل برقرار کرده و در چارچوب قدرت حاکم بر تصمیمی تصمیمهاکند که با شبکه

ون توانست در تصویب قوانین ضدحفاظتی همچهای منسجم دانشگاهی میای را ایجاد کند. برای مثال، شاید حضور شبکهکننده

 یرسد حضور حداقلی و پراکندهجدی را ایفا کند، کما اینکه به نظر مینقش  1381های فاقد پروانه در سال قانون تعیین تکلیف چاه

ای را در رأی اعتماد مجلس شورای اسالمی دانشگاهیان در جریان انتخاب وزیر نیرو در سال جاری توانست اثرات قابل مالحظه

ندی متوانند در گام ابتدایی خود به هدفای میهای دانشگاهی منطقهی شبکهدهند که ایدهایفا کند. لذا شواهد اولیه نشان می

های آب کشور کمک دهند و در شرایط تکامل یافته خود به عنوان یک حامی جدی های صورت گرفته برای حل چالشهزینه

و پرقدرت برای حفاظت از منابع آب کشور تبدیل شوند که جلوی تصمیمات سیاسی را سد کرده و در عوض راهکارهای مناسبی 

 ی اشتغال( ارائه دهند.ی اقتصادی و مسألههای بزرگ کشور )مانند توسعهچالشرا برای 

 

 ابتکار عمل مشترک وزارت نيرو و وزارت عتف -5

توان ها را میهای کاربردی صرف نموده است. این تالشی پژوهشوزارت نیرو از گذشته منابع مالی را در راستای توسعه

وان تها، مینظر از کیفیت این فعالیتهای پژوهشی مشاهده نمود. صرفت از اولویتهای کاربردی و یا حمایدر قالب آموزش

ای همتوجه شد که این نقطه نظر در وزارت نیرو وجود داشته که استفاده از دانشگاهیان و متخصصین برای ارتقای سطح فعالیت

تواند با حضور جدی وزارت نیرو به دانشگاهی میهای گیری شبکههای آب کشور ضرورت دارد. لذا شکلسازمان و حل چالش

های مالی و اجرایی او صورت گیرد. برای مثال، در رابطه با چالش زاینده رود، عنوان متولی اصلی منابع آب کشور، و حمایت

ی مشارکت اهای مشترک تحقیقاتی بین رشتهتوان ترغیب نمود تا در فعالیتهای اصفهان و چهارمحال بختیاری را میدانشگاه

های آنها به بهبود کارایی و اثربخشی این تالش کمک کرد. البته بدون شک، نقش وزارت نمایند و با نظارت مستمر بر فعالیت

د با حمایت و های دانشگاهی بایی شبکهها در این زمینه بسیار جدی است و باید گفت که ایدهعتف بعنوان متولی اصلی دانشگاه

تخانه دنبال گردد، چراکه قطعاً ممکن است در مسیر این تحوالت، تضاد منافع با اهداف وزارت عتف شکل همراهی این دو وزار

های مرتبط دیگر مانند وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت کار و رفاه اجتماعی خانهگیرد. البته حضور وزارت

گیری این ایده، نیازمند تعامل اولیه و جدی وزارت نیرو و وزارت رسد شکلو ... در این مسیر کامالً بدیهی است اما به نظر می

 عتف باشد.
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 هادهي و ارتقا شبکهپيشنهادهای اجرايي برای شکل -1

 :بینی کردتوان در موارد زیر پیشها را میوظایف پیشنهادی محوله به شبکه

 یهادر پژوهش انیدانشگاه یو همکار یهمفکر نهیشود و زمها سپرده به شبکه از طرف دولت ییهاها و پروژهمساله 

 .کند جادیآب را ا

 های دانشجویان این مناطق به نحوی که متناسب با نیاز ملی باشد، با راهبری شبکه صورت گیرد.نامههدایت پایان 

  ،دیریت م مساله ریو پژوهش درگ یپردازدهیا ی مطالعه،را برا یعلوم انسان های مختلفخبره شاخه متخصصانشبکه

 .کند آب

  ا تولید نشریه، یا ب کند ومنطقه برگزار در موضوعات آب  یبرا یی راهانشست ی،ارشتهنیو ب یفن ریغ کردیبا روشبکه

 کند.راهکارهای آب و نقش هر یک آشنا  اذهان عمومی را با مسائل و های اجتماعی و ...محتوای شبکه

 های موثر مرتبط با مساله آب منطقه خود باشد تا ها، اطالعات و تحلیلآوری و ارائه دادهشبکه باید بتواند متولی جمع

 آب باشد.مسائل  یاجتماع یهاشهیاز ر یترقیدق فیتوصبه این شکل مرجعی برای 

 و از  دکنن لیدخ یدولت یهایریگ میخود را در تصمهای اجرایی باشد، تواند ناظری بر اقدامات دستگاهشبکه می

 های مخرب منابع آب جلوگیری بکند.انجام فعالیت

 ها و راهکارهایی به صورت کوچک و پایلوت باشد.سازی ایدهتواند متولی پیادهشبکه می 

یت عالهای دولتی برای فبرای دستیابی به این اهداف نیاز است که شبکه مشروعیت الزم را هم از وزارت نیرو و دستگاه

ش و و در تعامل با مردم، دان بودهشود و هم بتواند مورد اطمینان جامعه مشاور فکری این نهادها پذیرفته  داشته باشد و به عنوان

ل، ای از یک سو وجود ساختاری مستقمشارکت عمومی برای مواجهه با مسائل آب را ارتقا بدهد. الزمه فعالیت موثر چنین شبکه

ها در و از سوی دیگر پذیرفته شدن در سیستم دولتی کشور است. همچنین اگر چه این شبکه وروکراتیکغیر بغیر رسمی، پویا و 

، هاسمن ،یشهروندان، بخش خصوص، کشاورزان ی ماننددانشگاه ریغ یهابخش گیرد اما باید زمینه تعامل بادانشگاه شکل می

 نیز در این شبکه به وجود بیاید.و ...  مسئولین دولتی

 

 


