اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 01 ،اسفند 0931
توسعهی شبکههای دانشگاهي منطقهای
سيدجاللالدين ميرنظامي ،دانشآموخته دکتری منابع آب دانشگاه تربيت مدرس ،عضو پژوهشکده سياستگذاری علم ،فناوری و
صنعت دانشگاه صنعتي شريف*
سروش طالبي اسکندری ،دانشآموخته  MBAدانشگاه صنعتي شريف ،عضو پژوهشکده سياستگذاری علم ،فناوری و صنعت دانشگاه
صنعتي شريف
*j.mirnezami@outlook.com

چکيده
با پيچيدهتر شدن مديريت منابع آب ،نگاههای صرفا فيزيکي و فني گذشته جوابگو نخواهد بود و به
سازوکارهايي برای جلب مشارکت ذینفعان مختلف و رويکردها و تخصصهای دانشي متفاوتي نياز است .امروزه در
علم سياستگذاری ،توجه ويژهای به شبکهها شده است و نقش آنها در تحليل مسائل و حل آنها پر اهميت شده است .در
اين يادداشت با پيشنهاد ايجاد شبکههايي از متخصصين دانشگاهي در هر يک از مناطق کشور ،برای ارتقا دانش منابع
آب اين مناطق ،توليد اطالعات و تحليلهای مربوط به مسائل آب به ويژه در علوم غير فني و ايجاد فضايي برای جلب
مشارکت بازيگران مختلف راهکار ارائه شده است.

کليد واژهها :شبکههای دانشگاهي ،کمبود اطالعات در مناطق ،سازوکار جلب مشارکت محققان

 -0مقدمه
با گذشت سالیان متمادی از حضور گروههای آموزشی و پژوهشی مرتبط با آب در کشور ،دانش موجود نسبت به سیستم-
های آب کامالً محدود است .ابعاد مختلف در زمینهی مدیریت منابع آب ،قطعاً بسیار گستردهتر از زمینهی مهندسی آب است که
در قالب هیدرولوژی و یا شبیهسازی و بهینهسازی سیستمهای منابع آب اتفاق افتاده است .اگرچه در رشتههای مختلف عمران،
کشاورزی ،زمینشناسی ،جغرافیا و  ...به موضوع آب توجه شده است ،اما تقریباً تمامی آنها بیشتر از جنبهی فیزیکی منابع آب
دغدغه داشته و به ابعاد انسانی و پیچیدگی سیستمهای آب توجه بخصوصی را مبذول نداشتهاند .با توجه به تغییر موضوع نظام
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مدیریت آب در کشور ،از مدیریت عرضه به تقاضا ،به نظر میرسد حضور رشتههای انسانی در زمینهی مدیریت و حکمرانی آب
حائز اهمیت فراوانی است و باید هر چه سریعتر نسبت به این تحول عکسالعمل نشان داد و با نگاهی باز و سیستمی برای این تحول
برنامهریزی نمود .از سوی دیگر ،حتی ابعاد فیزیکی سیستمهای آب نیز تاکنون به شکلی سیستمی مورد توجه نبودهاند و عموماً
تعریف پروژه های دانشجویان به واسطه محدودیت دسترسی به اطالعات و یا تناسب موارد مطالعاتی با هدف پژوهش ،که عموماً
مبنای واقعی و منبعث از مشکالت نداشته است ،صورت گرفته است .بدین ترتیب تحول نظام آموزشی و پژوهشی نه تنها به ورود
تخصصهای علوم انسانی بلکه به نظمبخشی به فعالیتهای پژوهشی و آموزشی نیز نیازمند است.

 -2شبکههای دانشگاهي
ایدهی اصلی شبکههای دانشگاهی از آنجایی نشأت میگیرد که سیستمهای منابع آب سیستمهای ذاتاً پیچیدهای هستند که
قطعاً مواجهه با مسائل آنها نیازمند انباشت دانش مستمر ،متمرکز و بینرشتهای است .برای مثال ،چالش خشک شدن تاالبهای
کشور یک چالش مشخص و تعریف شده نیست که بتوان به سادگی با استفاده از یک برنامهی مشخص و دخیل نمودن عدهای از
متخصصان با تمامی آنها به شکل یکسان برخورد کرد ،بلکه هر تاالب در کشورمان در منطقهای قرار گرفته که جدای از تفاوتهای
اقلیمی ،اساساً الگوی معیشت ،الگوی تفکر ،الگوی راهحلیابی ،الگوی فرهنگی و  ...متفاوتی دارد .لذا ضرورت دارد تا بتوان در
هر منطقه ،مجموعهای از متخصصین را به شکلی منسجم در اختیار داشت تا بتوان به شکل متناسب به حل آن بپردازند .متخصصینی
که در گذر زمان ،با تمرکز بر چالشهای آبی منطقهی خود ،توانسته باشند ابعاد و الیههای متعدد پیچیدگی سیستم موردمطالعه
خود را بشکافند و مورد تحلیل قرار دهند .برای مثال ،به متخصصان هیدرولوژیستی نیاز است که بتوانند در قالب یک تیم ،به
شناخت و درک هرچه بیشتر چالشهای علمی و عملی سیستمهای آبی منطقه خود بپردازند و بتوانند برای منطقهی خود و متناسب
با چالشهای خود نظریهپردازی کنند؛ به متخصصان جامعهشناسی نیاز است که بتوانند در قالب یک تیم ،به شناخت پیچیدگیهای
انسانی جوامع ساکن در منطقه بپردازند و بتوانند برای راهکارهای مختلفی که در زمینهی مدیریت تقاضا مطرح است به نظریه
پردازی بپردازند ،و غیره .لذا ایدهی شبکههای دانشگاهی به این مسأله تأکید دارد که از ظرفیتهای دانشگاهی موجود در هر
منطقه بتوان برای تشکیل شبکهای از متخصصان ذیربط در عرصهی علوم انسانی و طبیعی و در جهت مدیریت تقاضای منابع آب
استفاده کرد .یکی از منافع مهم این شبکه ها ،تولید اطالعات قابل اتکا از وضعیت منابع آب و پارامترهای مرتبط با آن به ویژه در
بخشهای اجتماعی و اقتصادی است.
یکی از مسائل بزرگ حکمرانی کشور که به صورت عمومی در بخشهای مختلف از جمله آب دیده میشود،
تمرکزگرایی شدید تصمیمگیری است .به گونهای که دستگاههای دولتی اعتماد کافی را برای سپردن اختیارات به نهادهای
زیردست در استانها ندارند .این موضوع باعث میشود که تصمیمگیریها بدون در نظر گرفتن مالحظات منطقهای صورت بگیرد
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و در اجرا با مشکالتی مواجه بشود .ایجاد شبکههای بیان شده در این یادداشت کمک میکند تا توان کارشناسی و علمی
تصمیمسازی در مناطق افزایش یابد و با جلب مشارکت گروههای مختلف ،این تصمیمات مشروعیت کافی را به دست بیاورند تا
زمینه تفویض اختیار به مناطق کشور به صورت راحتتری انجام بشود .همچنین شبکهها نهادهای واسطی خواهند بود که زمینه
تبادل دانش و اطالعات از الیه جامعه به الیه تصمیمگیر را برقرار خواهد کرد و به این ترتیب فاصله دولت و جامعه را کم خواهد
کرد.
تأکید بر ساختار شبکهای ،با هدف انعطافپذیری بیشتر آن برای ورود متخصصان و ایدهپردازان جدید مطرح میشود.
ساختار شبکهای به واسطهی ،عدم تسلط جدی گروهی بر گروههای دیگر ،یا دانشگاهی بر دانشگاههای دیگر ،میتواند زمینهی
مناسبی را برای تبادل اطالعات و تعامل هرچه بیشتر متخصصین در جهت حل مشکالت و فائق آمدن بر بحران آب فراهم کند .از
طرف دیگر ،ساختار شبکهای موجب میشود تا امکان بکارگیری متخصصان مرتبط دیگری که در خارج از منطقه و یا حتی کشور
فعالیت دارند نیز تسهیل گردد و لذا لزوماً مرز شبکه یک مرز جغرافیایی نخواهد بود ،اما قطعاً استفاده از متخصصان هر منطقه برای
همان منطقه از مزیت بیشتری برخوردار است چرا که آنها قادرند تا بیشتر در بستر مسائل و تحوالت منطقهای خود قرار گرفته و
در جریان واقعیتهای روزمره واقع شوند .ایدهی شبکه های دانشگاهی نه تنها از منظر حل مسائل امروز ،بلکه از نگاه آیندهنگرانه
نیز بسیار حائز اهمیت است .در حقیقت به نظر میرسد این رویکرد بتواند بستر مناسبتری را برای کاربردی ساختن فعالیتهای
دانشگاهها در زمینهی آب فراهم سازد و به مطالعات انسجام بیشتری ببخشد .لذا در این شبکهها ،طبیعتاً مسائلی شکل خواهد گرفت
که بدون شک زمینهی فعالیتهای متخصصان تازه وارد را مشخصتر خواهد نمود و در نتیجه امکان سرمایهگذاریهای هدفمند
انسانی ،مالی ،زیرساختی و  ...را فراهم خواهد ساخت .این مسأله میتواند خود موجب تقویت همکاریهای بین دانشگاهی و بین
سازمانی گردد.

 -9تجارب دنيا
امروزه دانشگاههای دنیا ،شبکههای علمی زیادی برای مواجهه با مساله آب شکل دادهاند .برخی از این موارد به دنبال
شبکه کردن محققان زمینههای مختلف مربوط به علوم آب بودهاند ،برخی بین دانشگاهی شکل گرفتهاند و برخی نیز از حضور
گروههایی غیر دانشگاهی استفاده کردهاند .در بسیاری از این شبکهها ،نگرش اصلی پشت تشکیل شبکه لزوم فراتر رفتن از علوم
فنی و مهندسی آب و استفاده از نگرشها و علوم جدید در زمینه آب و درگیر کردن گروههای مختلف جامعه برای مواجهه با
مسائل مشترک آب بوده است.
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در انگلیس تعداد زیادی از شبکههای مرتبط با پژوهش در زمینه آب شکل گرفته است .شبکههای شکلگرفته در
دانشگاههای استآنگلیا ،لیدز ،شبکه  8دانشگاه شمال انگلیس ( ،)N8دانشگاه آکسفورد ،دانشگاه شفیلد ،دانشگاه ادینبورگ،
دانشگاه سورِی و دانشگاه وارویک نمونههایی از این شبکههای دانشگاهی هستند.
شبکه  WATERED1نیز یک شبکه همکاری بین رشتهای در ادینبورگ اسکاتلند است که هدف آن اتصال محققین
مختلف این دانشگاه شامل جغرافیا ،مهندسی ،معماری و حقوق و سایر محققان و ذینفعان بخش آب برای انجام پروژههای
تحقیقاتی بدیع ،انتشار یافتهها و تاثیرگذاری در جامعه است .این شبکه به دنبال آن است که ارتباطات جدید با سیاستگذاران،
سمنها ،کشورهای مختلف ،خیریهها ،صنایع و مشاورها را برقرار کند.
در کشور پاکستان نیز هدف ایجاد شبکه برای انجام مطالعات بین حوزهای آب برای ارتقای پژوهش و آموزش حول
مساله پایداری و امنیت آب بوده است .برخی از خروجیهای مورد انتظار از فعالیت این شبکه به شرح زیر است:


توسعه بانک اطالعات در مورد ادبیات حوزه عمومی آب



توسعه بانک اطالعاتی از دانشگاههای پاکستانی فعال در زمینه آب



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



توسعه زیرساخت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت در زمینه ادبیات آب
در ایران هم شبکههایی برای کمک به بهبود مدیریت منابع آب شکل گرفتهاند .در این بین تجربه تدبیر آب مشهد ،اتاق

گفتمان آب آذربایجان و اندیشکده تدبیر آب در استان کرمان قابل توجه است .در این موارد دو شبکه اول ارتباط و وابستگی
دانشگاهی دارد ولی اندیشکده تدبیر آب بیشتر وابستگی بخش خصوصی دارد .اما تجربه سالهای گذشته از ابتدای تشکیل این
شبکهها تاکنون نشان میدهد بدنه اجرایی و تصمیمگیری منابع آب ایران و به طور خاص وزارت نیرو ،کمتر از ظرفیت این نهادها
برای حل مسائل آب مناطق استفاده کرده است.

 -4نگاه جامع به شبکههای دانشگاهي
حضور دانشگاهیان در قالب مشاورین ،مجریان و سیاستگذاران ،به عنوان بازیگرانی که احتماالً استقالل فکری بیشتری
نسبت به مسائل دارند ،می تواند نویدبخش تحوالت جدی باشد .در حقیقت تصمیمات آبی به دلیل ذات تنشزای خود ،همواره
رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی دارند و لذا انتظار میرود که شبکههای دانشگاهی بتوانند به عنوان مشاورینی مستقل در تصمیمات
WATER TECHNOLOGY AND RESEARCH AT EDINBURGH
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سیاستگذاران نقش مثبتی ایفا کنند .به مرور زمان تکامل شبکههای دانشگاهی و اتصال آنها به یکدیگر میتواند در مسیری حرکت
کند که با شبکههای تصمیمگیری کشور نیز تعامل برقرار کرده و در چارچوب قدرت حاکم بر تصمیمگیریها ،جایگاه تعیین-
کنندهای را ایجاد کند .برای مثال ،شاید حضور شبکههای منسجم دانشگاهی میتوانست در تصویب قوانین ضدحفاظتی همچون
قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه در سال  1381نقش جدی را ایفا کند ،کما اینکه به نظر میرسد حضور حداقلی و پراکندهی
دانشگاهیان در جریان انتخاب وزیر نیرو در سال جاری توانست اثرات قابل مالحظهای را در رأی اعتماد مجلس شورای اسالمی
ایفا کند .لذا شواهد اولیه نشان میدهند که ایدهی شبکههای دانشگاهی منطقهای میتوانند در گام ابتدایی خود به هدفمندی
هزینههای صورت گرفته برای حل چالش های آب کشور کمک دهند و در شرایط تکامل یافته خود به عنوان یک حامی جدی
و پرقدرت برای حفاظت از منابع آب کشور تبدیل شوند که جلوی تصمیمات سیاسی را سد کرده و در عوض راهکارهای مناسبی
را برای چالشهای بزرگ کشور (مانند توسعهی اقتصادی و مسألهی اشتغال) ارائه دهند.

 -5ابتکار عمل مشترک وزارت نيرو و وزارت عتف
وزارت نیرو از گذشته منابع مالی را در راستای توسعهی پژوهشهای کاربردی صرف نموده است .این تالشها را میتوان
در قالب آموزشهای کاربردی و یا حمایت از اولویتهای پژوهشی مشاهده نمود .صرفنظر از کیفیت این فعالیتها ،میتوان
متوجه شد که این نقطه نظر در وزارت نیرو وجود داشته که استفاده از دانشگاهیان و متخصصین برای ارتقای سطح فعالیتهای
سازمان و حل چالشهای آب کشور ضرورت دارد .لذا شکلگیری شبکههای دانشگاهی میتواند با حضور جدی وزارت نیرو به
عنوان متولی اصلی منابع آب کشور ،و حمایت های مالی و اجرایی او صورت گیرد .برای مثال ،در رابطه با چالش زاینده رود،
دانشگاههای اصفهان و چهارمحال بختیاری را میتوان ترغیب نمود تا در فعالیتهای مشترک تحقیقاتی بین رشتهای مشارکت
نمایند و با نظارت مستمر بر فعالیت های آنها به بهبود کارایی و اثربخشی این تالش کمک کرد .البته بدون شک ،نقش وزارت
عتف بعنوان متولی اصلی دانشگاهها در این زمینه بسیار جدی است و باید گفت که ایدهی شبکههای دانشگاهی باید با حمایت و
همراهی این دو وزار تخانه دنبال گردد ،چراکه قطعاً ممکن است در مسیر این تحوالت ،تضاد منافع با اهداف وزارت عتف شکل
گیرد .البته حضور وزارتخانههای مرتبط دیگر مانند وزارت جهادکشاورزی ،وزارت صنایع و معادن ،وزارت کار و رفاه اجتماعی
و  ...در این مسیر کامالً بدیهی است اما به نظر میرسد شکلگیری این ایده ،نیازمند تعامل اولیه و جدی وزارت نیرو و وزارت
عتف باشد.

صفحه  5از 7

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 01 ،اسفند 0931
 -1پيشنهادهای اجرايي برای شکلدهي و ارتقا شبکهها
وظایف پیشنهادی محوله به شبکهها را میتوان در موارد زیر پیشبینی کرد:


مسالهها و پروژههایی از طرف دولت به شبکهها سپرده شود و زمینه همفکری و همکاری دانشگاهیان در پژوهشهای
آب را ایجاد کند.



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



شبکه ،متخصصان خبره شاخههای مختلف علوم انسانی را برای مطالعه ،ایدهپردازی و پژوهش درگیر مساله مدیریت
آب کند.



شبکه با رویکرد غیر فنی و بینرشتهای ،نشستهایی را برای موضوعات آب در منطقه برگزار کند و یا با تولید نشریه،
محتوای شبکههای اجتماعی و  ...اذهان عمومی را با مسائل و راهکارهای آب و نقش هر یک آشنا کند.



شبکه باید بتواند متولی جمعآوری و ارائه دادهها ،اطالعات و تحلیلهای موثر مرتبط با مساله آب منطقه خود باشد تا
به این شکل مرجعی برای توصیف دقیقتری از ریشههای اجتماعی مسائل آب باشد.



شبکه میتواند ناظری بر اقدامات دستگاههای اجرایی باشد ،خود را در تصمیم گیریهای دولتی دخیل کنند و از
انجام فعالیتهای مخرب منابع آب جلوگیری بکند.



شبکه میتواند متولی پیادهسازی ایدهها و راهکارهایی به صورت کوچک و پایلوت باشد.
برای دستیابی به این اهداف نیاز است که شبکه مشروعیت الزم را هم از وزارت نیرو و دستگاههای دولتی برای فعالیت

داشته باشد و به عنوان مشاور فکری این نهادها پذیرفته شود و هم بتواند مورد اطمینان جامعه بوده و در تعامل با مردم ،دانش و
مشارکت عمومی برای مواجهه با مسائل آب را ارتقا بدهد .الزمه فعالیت موثر چنین شبکهای از یک سو وجود ساختاری مستقل،
غیر رسمی ،پویا و غیر بوروکراتیک و از سوی دیگر پذیرفته شدن در سیستم دولتی کشور است .همچنین اگر چه این شبکهها در
دانشگاه شکل میگیرد اما باید زمینه تعامل با بخشهای غیر دانشگاهی مانند کشاورزان ،شهروندان ،بخش خصوصی ،سمنها،
مسئولین دولتی و  ...نیز در این شبکه به وجود بیاید.
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