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 (29/11/96تاریخ پذیرش:  - 4/8/96)تاریخ دریافت: 

  

 چکیده
ايان   هدف اين مقاله يااتتن ااسا ي با اي    «باشد؟ تواند يمآينده مطلوب در حوزه سياستگذاري آب چه »

اهلل و تلفيق آن با نظ يه گذار گيلز در  ي انتقادي عنايتاژوه ندهيآا سش است. در اين مقاله با استفاده از چارچوب 
 شود يمتاري ي، تعميق آينده و تدوين سناريو نشان داده  بلندمدتانج گام يعني نگاشت، چشمداشت، مسي هاي 

ممكن ب اي حكم اني آب هاي  ندهيآي آب داشت و سناريوهاي اي به مسئله حكم ان ديدگاه همه جانبه توان يمكه 
گي ي خود با اي   هاي محيط زيستي، اقتصادي، سياسي و ت هنگي ارائه ك د. مقاله در نتيجه را با درب داشتن منطق

ي اج اي مطلق ها چالشو ضمن مع تي  كند يمي نيب شياسناريوي مبتني ب  ادامه وضع موجود ريسكي بسيار باال 
به اقتضاي ش ايط محيطي  ها استياز ساي  داند كه آمي ته اي مي ك از سناريوي ممكن، آينده مطلوب را آيندهه  ي

گ ها، ط احي و اج ا شود و بيشات ين   و با محوريت ت هنگ نوين آب و ورود نهادهاي حوزه عمومي مثل تنظيم
 تحول را در وضعيت تعلي نظام حكم اني آن ايجاد كند.

 سياستي خ دمايه، سناريوهاي آينده، گ  تنظيم، يانتقاد ندهيمطالعات آ واژگان کلیدی:
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 مقدمه
جغ اتيايي و آب و  واسطه موقعيت بهو  ق ارگ تتهي گ م و خشك ا منطقهكشور اي ان در 

است. اما به شهادت تاريخ، اين جامعه رو بوده  آبي روبه با تهديد كمهمواره خاصش،  هوايي
 ها ق نط خاص طبيعي سازگار و تمدن و ت هنگ س زمين اي ان طي با ش اي را خودتوانسته 

همگن و منسجم سنتي  تناوري –اين اايداري مبتني ب  يك نظام اجتماعي . اايدار بسازد
گذشته و  ق ن تناوري يك –اكنون اين نظام سنتي در اث  تغيي  و تحوالت اجتماعي است.  بوده
و نهادهاي اجتماعي نوگ ا ت وااشيده و نظام  ها تناوريسال اخي  و ورود  70 خصوص به

است. همه شواهد  ب ااشدهت هنگي –ديگ ي با ابعاد متفاوتي از تناوري و نهادهاي اجتماعي 
م اط ات محيط  ب اب  درحاكي از آن است كه نظام تعلي به نسبت نظام قبلي، ب تابي كمي 

ي در ا عمدهو چنانچه تغيي ات زيستي و عوامل طبيعي و انساني مانند اتزايش جمعيت دارد 
اين مقاله با موضوع  جهت نيازا. رود يموضعيت حكم اني آن داده نشود، بيم ت وااشي آن 

 . ا دازد يمي به كنكاش در حوزه حكم اني آب اژوه ندهيآ
مانند كارل ويتفوگل  ،در رابطه با مسئله حكم اني و حوزه آب، بعضي از محققان

(Wittfogel,1957توجه به )  ،ي ش قي ها دولتتفاوت آب و هوايي جوامع آسيايي و ارواايي
ي شبه ها ميرژ ،ي آبيها يامپ اتور. به نظ  وي، نداهناميد 1«ي آبامپ اتور»شبيه به اي ان را 

هاي  سامانهاز ط يق ايجاد تشكيالت كالن  را خوداستبدادي هستند كه مش وعيت حاكميت 
نظ يه كارل  كننده ليتكمي نوع بهدر اين اارادايم نظ ي كه  .اند بنانهادهآبياري ب اي شه وندان 

، رابطه ت د با دولت، در غياب 2(Dunn, 2012است )« شيوه توليد آسيايي»ماركس در مورد 
كه ب  اساس ع ضه  است ميمستق و واسطه يبحائل، يك رابطه  طبقات و اقشار اجتماعي

 ,Mashayekhi) گ تت يمشكل اني يك كاالي همگ عنوان بهانحصاري آب از سوي دولت، 

حاكي از آن بود كه همكاري و تابعيت  ،اوليه ماركسهاي  نوشته. آثار ويتفوگل همچون (2006
كامل اقشار اجتماعي از دولت به دليل نياز به تشكيالت متم كز آبي، مانع اصلي اويايي 

 اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي همانند جوامع غ بي گ ديده است. 

  بسيط كارل ماركس و ويتفوگل درباره جوامع ش قي، با واقعيت ايچيده جامعه سنتي تفك
تشكيالت مدني جوامع شه ي و روستايي هاي تاري ي،  در بسياري از دورهاي ان منطبق نيست. 

يي و تجددگ ابا ب آمدن  جيتدر بهاما  اند داشتهنظام تسهيم و تش يك آب بين ات اد را در دست 
 «رسان آبدولت بزرگ »اخص اس از انقالب سفيد، اديده  طور بهدر اي ان و  نوسازي صنعتي

، اديدار شد و از آن زمان ممكن كند يمكه نيازهاي آبي شه ي، صنعتي و كشاورزي را تأمين 
                                                             

 1-Hydraulic Emperor  

تغيي  ك د. در اينجا منظور ما نظ ات مااركس در   جيتدر بههاي جامعه آسيايي و ارواايي  نظ يات ماركس در مورد تفاوت -2
 ي درباره هند به چاپ رسانيده است.ها نامهمقاالتي است كه تحت عنوان 
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خواند، مشابه شده باشد. البته تحليل  مي« هاي آبي جامعه سازه»را   است با آنچه ويتفوگل آن
آبي از نظ  اين هاي  سازههاي آشكاري دارد. جامعه  ي اي ان تفاوتويتفوگل با وضعيت تعل

واقعيت كنوني جامعه  كه  يدرحالهاي اجتماعي است،  از تنش به دوري ساكن و ا جامعهمتفك ، 
ي محيط زيستي است. طبق ها بح ان دگاهيدجامعه از  ديشدبودن   ياذ بيآساي ان حاكي از 

، اي ان تا ب وز بح ان 1ي چون تالكن ماركالملل نيبي ها شاخصآمار و اطالعات در دست س و 
 ميليوني و عدد 80نيز با توجه به جمعيت  اكنون همو  دي تنها يك دهه تاصله دارآب يبكامل 
در محدوده كشورهاي داراي  آبي جامعه اي انميليارد مت مكعب آب تجديداذي ، س انه  116

 . (Delavari Edalat, 2018) گي د تنش آبي ق ار مي
تصور ماركس و ويتفوگل، به علت كمبود آب و حضور دولت متم كز،  ب خالفبناب اين 

و  نظ ان صاحبكند، بلكه به گفته  سكون و ثبات اجتماعي را تج به نميجامعه اي ان 
ي آبي تمدن و بقاي اي اني را در مع ض تهديد ق ار ها تنشي مقامات كشوري، اظهارنظ ها
ي ها بح انانتظار آن است كه دي  يا زود  و( 1395، ؛ كالنت ي1395)چيت چيان، داده است 

 د. گ د داريادعظيم اقتصادي، اجتماعي و امنيتي 
آب در اي ان چه  سياستگذاريما اين است كه آينده ممكن و مطلوب  سؤالدر اين مقاله 

 ,Inayatullah« )آينده آن وضعيتي است كه حال نباشد»گويد:  اهلل مي باشد. عنايت تواند يم

متفاوتي قابل تصور است كه ه  يك با هاي  ندهيآاز اين جهت، نه يك آينده بلكه (. 2008
، «آينده مطلوب»سناريو  منطقاًدرجات متفاوتي از تغيي  در وضعيت حال قابل تحقق هستند. 

بق منط« آينده محتمل»با  ممكن است و الزاماًهاي  ندهيآتنها يكي از انواع سناريوها در طيف 
 نيست. 

در اين اژوهش، اس از م وري ب  ادبيات، روندهاي اژوهشي در مورد حكم اني آب در 
. اس از  ديگ يماژوهشي ه  دو مورد شناسايي ق ار  خألو  شود يماي ان به دو محور تقسيم 

اهلل با نظ يه مدي يت  ي انتقادي سهيل عنايتشناس ندهيآآن، با توجه به سازگاري نگ ش نظ ي 
شود كه هم داراي  ت انك گيلز، از تلفيق آن دو يك مدل مفهومي با شش گام ساخته ميگذار 

اهلل است و هم از دقت علمي و عملياتي مدي يت گذار  ي انتقادي عنايتاژوه ندهيآبست  تلسفي 
مورد مطالعاتي هاي  داده، 2ت انك گيلز ب خوردار است. مقاله با طي انج گام از اين شش گام

و بحث، مقاله به ارائه انج سناريو ها  اتتهكند. در ب ش ي را تحليل مي (در اي ان )حكم اني آب
و در اايان با ارائه تجويزات  سنجد يما دازد و آنها را از نظ  امكان، احتمال و مطلوبيت  مي

يابد. الزم به ذك  است كه در طول تدوين مقاله، نتايج گام چهارم )تحليل  سياستي اايان مي

                                                             

1- Falkenmark indicator’ or ‘water stress index 
 .گ دد يمنظ  به محدوديت حجم مقاله، گام ششم يعني ت سيم نقشه راه گذار در مقاله ديگ ي مط ح  -2
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هاي عميق و نيمه  ها( و گام انجم نتايج ااياني مقاله )سناريوها(، طي مصاحبه علتاي  اليه
با صاحب نظ ان )حوزه آكادميك، ب ش خصوصي و ش كت مهندسين مشاوره و  اتتهيساختار

 سنجي شده و اس از تعديل، نتيجه نهايي مورد تأييد ق ار گ تته است. لتي( اعتبارب ش دو

 
 ژوهش.گردش كار مراحل پ -1شکل

 مروری بر ادبیات و گونه شناسي مطالعات حکمراني آب 

سابقه مطالعات م تبط با حوزه آب و حكم اني آن در اي ان بسيار  ،كه گفتيم طور همان
متفك ان داخلي و خارجي  از سويطوالني است. خط تك ي كارل ويتفوگل در دوره معاص  

رد كه حكم اني تعلي آب در اي ان را ادامه ياتته است. در مقابل، ديدگاه ديگ ي وجود دا
 داند يم ي و نوسازي آم انه از باال به اايينتجددخواه با موجحاصل رويارويي نظام حكم اني 

Yazdanpanah, 2013) ؛(Balali, 2009 . 
حاصل خط تك ي اول، يك الگوي حكم اني عمومي است كه داراي اضالع سه گانه است: 

مالكيت خصوصي زمين كشاورزي و عدم وجود طبقه مالك  ضلع اول آن اشاره به عدم وجود
از ديدگاه اين (. 1373؛مورگان 1362)لمبتون دارد  اقطاعي و دار وليتدر چارچوب  ارياخت صاحب

نظام و تأمين يك نوع  اتياخذ مال خط تك ي كارك د اقطاع، يك نوع اعمال قدرت م كزي ب اي
بناب اين نظام . (1336ا 1337: 1362)لمبتون است بوده  كشور ياسياداره س يب ا يسلسله م اتب

مانند  جامعه يتيو حما يعمالً تاقد ه گونه كارك د حفاظت ي از زمينب دار به هاجتماعي و اقتصادي 
ديگ  الگوي حكم اني، ماهيت دوگانه استبداد و يا  رأس. بودم كزي  حكومتب اب  در نظام تئودالي 

 استبداد(. 1378جان توران، ؛ 1359؛ احمد اش ف، 1373ان، دولت م كزي است )كاتوزي وم ج ه ج
 چيهاست و به دليل آن،  يو اقتصاد ي، اجتماعيت هنگتوسعه عامل مهم در انقطاع و آنارشي دو 

و باالخ ه  است دهو ثبات ب خوردار نبو تيدرازمدت از امن يبه نحو ياجتماع اتياز ح يقلم و
امل طبيعي مانند خشكي طبيعت و ندرت آب و آخ  اين الگوي حكم اني، وجود عو رأس

گذاشت. كاتوزيان  مي  يتأثي و يا م كزي ا منطقها اكندگي روستاها است كه ب  شكل حكم اني 
 يآب دچار كم، دو گوشه آن يكياست كه جز در  ياهناور نيس زم  انيا» :ديگو يم (1373)كاتوزيان 

آن، اوالً مازاد  يها يآباد جهي، درنتنينه زم توليد است يب ا ابيدرواقع آب عامل كم يعنياست، 
آب و  كم يا جامعه، جامعه بيت ت نيا اند. به اند و ثانياً از يكديگ  دوراتتاده بوده نداشته ياديتوليد ز
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 يمستقل يتئودال يها ، قدرتييا چند آباد كي تيا اكنده بوده و امكان نداشته كه ب  اساس مالك
 اديد آيند. 

است كه رابطه  متأخ ر مطالعات حكم اني آب، م تص ادبيات خط تك ي رقيب د
ب رسي  1يي و نوسازيتجددگ اگسست نظام سنتي در رويارويي با  در قالبحكم اني آب را 

مش صه نظام آب در اي ان، حكم اني عمومي  نيت  ياصلاين نوع مطالعات،  دراست.   ك ده
ي توجه داشته است. اين دسته از مالكيت زمين كشاورز نوع توزيع آب بوده و كمت  به

 ، ايندهد يمكه شواهد تاري ي مانند طومار شيخ بهايي نشان  طور همانمعتقدند  نظ ان صاحب

جتماعي جوامع شه ي و روستايي بودند كه در اي ان نظام تسهيم و تش يك آب ا هايتشكل
(. اين مطالعات Yazdanpanah 2013 ،Balalai 2009، 1388)اب ي،  ك دند يمبين ات اد را اداره 

حكم اني آب در گذشته ب  اساس خصوصيات بومي ه  منطقه، ب  مبناي كنند كه  مي ديتأك
يي ها سازهو  بندها آبو كاريزها،  ها قناتكارب د نوع خاصي از تناوري استحصال آب مانند 

 تيبات نهادي ي و توزيع آب، از سوي تب دار به هي آبي بنيان نهاده شده و ب اي ها ابيآسمانند 
، بيت ت نيا بهشدند.  ي اشتيباني ميفيالطوا ملوكدر چارچوب نظام اجتماعي  «بنه»ي مانند ا ژهيو

محلي م كب از  -تناوري گست ده شامل تشكيالت خاص صنفي -يك نظام كامل اجتماعي
س نفعان و مبتني ب  نوآوري بومي در حوزه تناوري و حفاظت از منابع ب  اساو ذي نفوذان يذ

تني بومي ه  منطقه نيز  و دانش گ تته شكلالگوي اايداري در ه  منطقه در طي صدها سال 
 Madani  ؛Foltz 2002؛ Balalli2009 ) ه استشد يمانباشته  نهيس به نهيسبه شكل  معموالً

 (.  Yazdanpanah, 2013؛2014
ت. ه با محوريت قدرت سياسي استك ي اوليه، تضاد بين دولت و جامعمحور خط 

ي طبيعي و جغ اتيايي تكيه دارد، تغيي  و تحول در جوامع ها تيجزمنسبي به  طور به ازآنجاكه
. خط دزور يم تأكيديي جوامع بيش از اويايي آن ستايا ب  كه يطور به، نديب يمبسيار بطئي  را

ي احتمالي ها لغزشو  ها استيستك ي دوم به نسبت كمت  صبغه سياسي دارد و بيشت  به 
تجدد نوع  ؛. ب اي نويسندگان اين نوع تفك ، دو نوع تجدد وجود داردا دازد يم گذاريسياست
تجددگ ايي از نظ  آنها، . ي جامعه در تقابل استها سنتكه از غ ب گ تته شده و با  2اول

از  3انتقادي تأملها و ديگ  يا تجدد نوع دومي هم وجود دارد كه مبتني ب  بازگشت به سنت
اي است كه مبتني ب  تجدد نوع دوم باشد و  مطلوب ب اي تفك  دوم، آينده خود است. آينده

توسعه محلي به ايش بب د. اگ چه ه  دو ارتباط تنگاتنگ با الگوي روند نوسازي جامعه را در 
، اما دهند يمق ار  مدنظ گ ايش تك ي به نوعي تثبيت و تغيي  در حوزه حكم اني آب را 

ي حكم اني آب كه حامل تجويزات اژوه ندهيآكارب دي ب اي  چارچوبي عملياتي و كدام چيه
                                                             

1- Modernity and Modernism  

2- First Modernity 

3- Reflective Modernity 
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و در  شده نيتدوتحقيقاتي  خأل. اين مقاله ب اي ا  ك دن اين دهند ينمسياستي باشد، ارائه 
 صورت به را خودب ش بعدي اس از توضيح چارچوب متدلوژيك مقاله، روش عملياتي 

 . كند يممع تي  گام به گام

 الهشناسي مقو روش ها پرسش
آب  سياستگذاريآن است كه سناريوهاي آينده ممكن و مطلوب در  ا سش ما در اين مقاله

اهلل  عنايتي انتقادي اژوه ندهيآاز نگ ش  سؤالي ااسخ به اين ب اباشد.  تواند يمدر اي ان چه 
(Inayatullah, 2008 استفاده )اهلل خود ب خاسته از  ي عنايتاژوه ندهيآه انتقادي صبغد. شو يم

ي است كه به بعد ت هنگي مسئله در تحليل وضعيت موجود و ت سيم آينده ا ژهيوتوجه 
اي است كه  . از نظ  وي، ه  مسئله داراي واقعيت چند اليه(Inayatullah, 1998)مطلوب، دارد 
دهد،  سازد و شكل مي اي كه عمق مسئله را مي اوشاند. اليه هايي اليه اصلي را مي مانند اوسته
 دهند.  ت هنگي است كه رتتار ات اد جامعه را جهت ميهاي  استعارهها و محمل نماد

چشمداشت   -2نگاشت؛  -1گانه شامل:  اهلل داراي اركان شش ي انتقادي عنايتشناس ندهيآ
 -6خلق سناريو و  -5تعميق آينده؛  -4شناخت روندهاي بلند تاري ي؛  -3روندهاي نوظهور؛ 
اهلل، تلفيق آن با  (. با توجه به اشتوانه تلسفي نگ ش عنايتInayatullah, 2008) ت سيم مسي  است

چند  انداز چشمض وري است. از اين جهت از روش نگ ش گذار و  ت  يكارب ديك نگ ش 
م احل متناظ  با شش م حله  توان يمكه در آن  شود يماستفاده  (Geels،  2014گيلز ) 1سطحي
شناخت  -1از:  ندعبارتايي ك د. اين م احل در نظ يه گيلز شناس ت  يكارب داهلل را با ديدگاه  عنايت

 -5تش يص معناي ت هنگي؛  -4دورنما؛  تأثي  -3 ؛ها ژهيو جاشناخت  -2ميزان ساختمندي؛ 
تعيين مسي هاي م جح و ممكن. در جدول زي  م احل  -6گذار و  گانه انجتعيين مسي هاي 

  ايي آنها با يكديگ  مش ص شده است.اهلل و گيلز با هم مقايسه و همگ گانه عنايت شش

 آب  سیاستگذاریغالب در های  هيخردماروند تغییر 
كه در رابطه با  ذاريگسياستگونه كنش ب ش آب عبارت است از ه  سياستگذاري

ي و توزيع و مص ف آب باشد. با اين تع يف آور جمعاستحصال، ع ضه، تصفيه، انتقال، 
ار ب ش بزرگ ديگ  اعم از ان ژي، صنعت، چه هاي سياستب ش آب با  هاي سياست

در آن به شكل آمي ته سياستي  سياستگذارياست و  ارتباط دركشاورزي و خدمات شه ي 
كالن توليد و  هاي سياستو محاط ب    دياذ يماين چهار ب ش صورت  هاي سياستم كب از 

اين  جانبه همهتأثي   ، توسعه و نوآوري است. با توجه بهقيتحقاشتغال، امنيت غذايي، مهاج ت، 
                                                             

1- Multilevel perspective  
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 «1معضالت بدخيم» را آنهاي توسعه اقتصادي و امنيتي، مشكالت سياستي  ب ش در سياست
-Pilip)و گست ده دارد  جانبه همهي سياستي ها حل راهكه داللت ب  لزوم ارائه  اند دادهلقب 

Florea, 2012) . 
است.  جانبه همهي و چند سطحمشكالت حكم اني آب نيازمند يك نگ ش  رويارويي با

كه در كنار  داند ت ي مي را يكي از اجزاي مجموعه بزرگ هاي آب سياست جانبه همهاين نگ ش 
توزيع و هاي  شبكهاجزاي ديگ ي مانند تناوري استحصال، تأسيسات زي بنايي، صنايع مكمل، 

 –رژيم اجتماعي  هم  يروانتقال، بازار آب و حتي ت هنگ و نمادهاي ت هنگي مص ف آب 
اما بازار (، 1396)داودآبادي  سازد. آب با آنكه يك كاالي متعارف نيست تناوري آب را مي

ي آب و آب گذار متيقت صصي ب اي خود دارد كه در بسياري از كشورها سازوكارهاي 
مجازي را ب  عهده دارد. به غي از آن، مالحظات محيط زيستي و اقتصادي و تناورانه نيز در 

 د. دهن يمگي ي در اين حوزه را شكل  ند و منطق تصميمها مؤث  سازي تصميم

 اهلل و ت انك گيلز )نگارنده( مدل تلفيقي عنايت - 1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها، خ دمايه حكم اني در ب ش آب يك دوره منطق نياز اه  يك سطح جهاني، در 
محيط زيستي،  ي )تناورانه(،ا سازه خ دمايهاند. آلن در مطالعات خود، چهار  تاري ي بوده

اقتصادي، سياسي و نهادي را در سه م حله تاري ي ايش مدرن، تجددگ ايي اول و تجددگ ايي 
سنتي در دوره ايشامدرن در دو منطقه  خ دمايه. كند يمدوم به ش ح نمودار زي  ت سيم 

                                                             

1- Wicked Problem 
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يي تجددگ اكشورهاي صنعتي و درحال توسعه ب  روابط اجتماعي غالب بوده است. در دوره 
ي در نظام اجتماعي و سياسي را تحت تأثي  ا سازهآبي يا تفك   تيمأمورتناورانه،   دمايهخاول، 

ق ن بيستم ادامه داشت. اس از آن  80ق ار داد كه از اواخ  ق ن نوزدهم آغاز شد و تا اول دهه 
، در دهه هاي محيط زيستي خ دمايه، 80يا مدرنيته دوم، در دهه  1يي تأمليتجددگ ادر عص  

 خ دمايهسياسي موسوم به  خ دمايهاقتصادي و در نهايت در ش ايط كنوني   دمايهخ، 90
. آورد يدرمهاي م تبط با ب ش آب را به ح كت سازيمدي يت يكپارچه، موتور تصميم

(Allen, 2005) سياستي  خ دمايهاين تحوالت در كشورهاي صنعتي،  رغم بهكه  ديگو يم آلن
ورهاي درحال توسعه منطقه خاورميانه به خصوص كشورهاي ي هنوز در كشا سازهتناورانه و 

 (. (Allen 2005مص ، ت كيه و اي ان ب  ت آيندهاي سياستگذاري غلبه دارد 

 های آب در ايران انتقادی سیاست يپژوه ندهيآی عملیاتي ها گام

 فناوری آب در ايران –گام اول، نگاشت ساختمندی سه سطحي نظام اجتماعي 

نام دارد و منظور از آن، به تصوي  كشيدن بار  2نگاشت، اهلل، گام اول عملياتي در تفك  عنايت
گذشته، ) يزمانحال و كشش آينده است. به تأثي  اين سه بعد  تيوضع تشارروندهاي گذشته، 

 -. در نظ يه رژيم اجتماعي(Inayatullah, 2008) شود يمگفته  3مثلث آينده (ندهيآحال، 
 4ها ژهيو جاعنوان شناخت ساختمندي سه سطح دورنما، رژيم و بعد تحت تناوري نيز سه 

 . (F. W. Geels 2002)مش ص شده است 
منطق نهادي  كننده مش صاجتماعي آب در اي ان،  -: تش يح رژيم تني5بار گذشته -الف 

. اين است «بنه»اين ب ش به شكل روابط اجتماعي سنتي در چارچوب واحد چند خانواري 
، 1930مبتني بوده است. ب  اساس اژوهش تاگان، در سال «قنات»  نظام تناوري نظام اجتماعي ب

هزار قنات  40، در كل كشور 1960شد و در سال  قنات تأمين مي 12كل آب ته ان از ط يق 
 (.Fagan, 2011) ك د وجود داشت كه نيمي از آب كشاورزي اي ان را تأمين مي

 

                                                             

1- Reflexive Modernity 

2- Mapping  

3- Future Triangle (S. Inayatullah 2014) 

4- Niche  

5- Weight of History 
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 . 

 .(Allen, 2005)هاي مدي يت آبي  اارادايم -2شكل 

اي ان تكوين ياتته و با استفاده از  بوم ستيزقنات ب  اايه دانش و مهارت بومي و شناخت 
اي انتقال آب نيست. چون در زي  زمين است، با  منبع ان ژي ب  گونه چيهشيب زمين، نيازمند به 

نماد وجود انتقال آب از تواصل طوالني، تب ي  و خط  آلودگي آب بسيار كم است. قنات 
يي س مايه  يا ني وي انساني الزم را ب اي تنها بهزي ا هيچ زارعي  ؛مدي يت جمعي آب نيز بود

ي ده سازمانيك  عنوان به «بنه»حف  قنات و نگهداري آن نداشت. به همين دليل هم در كنار آن 
مكن آمد كه استفاده بهينه زمين مزروعي و منابع آبي در دست س را م وجود بهاجتماعي مناسب 

وجود داشت: س بنه، آبيار، دستياران س بنه و  مؤث سازد. در ه  بنه، حداقل چهار نقش 
 ماتيتصمتا  شدند يمدور هم جمع  بار كها سالي ي كشاورزان يا رعايا. مسئوالن بنه يا س بنه

اساسي در مورد م زهاي بنه و نوع محصول و ارتباط با صاحب زمين در جمع آنان گ تته شود. 
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غي از اين ات اد، شامل اعضاي ديگ  هم بوده كه شغلشان ارتباطي با كشاورزي نداشت،  بنه به
مانند مقني و آهنگ  كه ب اي تعمي  و نگهداري قنات الزم بودند و حمام داران و اي ايشگ ان كه 

. همه شدند يم. در تصل ب داشت هم كارگ ان تصلي است دام دادند يمبه ساكنان بنه خدمات 
ها  . در بين بنهداشتند يمب شي از محصول زمين زراعي را به عنوان دستمزد خود ب   اين ات اد

يي بودند كه همياري و رقابت ها نييآرقابت و همكاري وجود داشت و م اسمي مانند بُ اب ي 
 (. 1368)ت هادي،  دادند يمرا بين زارعان سامان 

و نما ك دند كه به صورت سنتي تناوري قنات و سازمان بنه، ه  دو ب  بست  ت هنگي نشو 
دوستدار محيط زيست و نگهدارنده آن بود. در عص  باستان، دين زرتشت آب را به عنوان 

. (1362)لمبتون  شناخت جوامع كشاورزي ميرا بنيان شناخت و آن يي و نماد ااكيزگي ميروشنا
 . ك داس اف ت ويج را با منع  دين اسالم نيز، آب را نعمت خدا خواند و شك گزاري بابت آن

، از باال 40ي دهه ها سالقنات، در -تناوري بنه -اجتماعي سنتي رژيم: 1ب: فشار حال
از همان هاي موسوم به انقالب سفيد ق ار گ تت و اركان آن ت وااشيد.  تحت تشار سياست

ب ق آبي از يك ط ف هاي   وگاهين تأسيسو  چاه حف ي ها امپسدسازي و  هاي تناوريزمان، 
 احداث وي بزرگ ها صنعتنظام اجتماعي خ ده مالكي و ورود كشت و  ب آوردن س و 
 اي داشت.  در را، رشد ع ضه آب عميق از ط ف ديگ هاي  چاه

ساز بعد از چين و ت كيه است.  سومين كشور سدسد بزرگ،  171با داشتن  اكنون اي ان هم
 طول دو دهه قبل از انقالب با كمك مهندسان و مشاوران خارجي در از اين مجموعه سد 14

تأسيس با ، در اي ان ظ تيت و توان سدسازي، اسالمي در دوران اس از انقالب اما ساخته شد
ش كت  70(، 1396)اورتال ش كت توسعه منابع آب و ب ق اي ان،  ش كت ايمانكاري 46

. همچنين در اين مدت صدها به نحوي بي سابقه اتزايش ياتت ش كت بزرگ 30مشاور و 
)اورتال كمت  از سه دهه تأسيس شددر طول توليدي ب ق آبي در داخل اي ان ني وگاه واحد 
 (. 1396ني و،  وزارت

شمسي، تأثي  تغيي  تناوري استحصال آب  40اجتماعي معاص  از دهه  -با آغاز نظام تناوري
آبياري و هاي  شبكهي بسيار عميق بوده است. با اديداري ب دار به هاز قنات به سد ب  نظام 

گ ديد و  ت  ا رنگآبياري و توزيع آب روز به روز هاي  شبكهزهكشي مدرن، نقش دولت در 
در چارچوب تشكل بنه در حكم اني مشاركت داشتند،  قبالًكه  ب داران به هدر عوض، از نقش 

ي درست و نگهداري ب دار به هكاسته شد و به تدريج مش ص شد كه اين نظام، به دليل عدم 
ناكارآمد است بها  آبو عدم تعمي ات به موقع به دليل درياتت ناچيز ها  شبكهاز بهينه 

 (. 1389محمدي، )
                                                             

1- Push of Present 
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 .قنات( از ط يق تشار از باال و اايين-ت وااشي نظام )بنه -3شكل 

آبياري و هاي  شبكهي از ب دار به هاس از اي وزي انقالب اسالمي، تفك  واگذاري مدي يت 
هاي  شبكهب داري از  ي به هها ش كتقوت گ تت. تصويب تأسيس  ب داران به هزهكشي به 

ب داران در راستاي همين تفك  و  مشاركت به ه منظور به 1369آبياري و زهكشي در سال 
به   انيوز ئتيهمص ف بهينه آب كشاورزي، توسط  نامه نييآ 1375سياست بود. در سال 
ن جزم شده تا ب اي بهبود راندمان آبياري كه عزم دولت و متوليا ديرس يمتصويب رسيد. به نظ  

 اج او جلوگي ي از اتالف آب، تحويل حجمي آب ب  اساس نياز واقعي گياهان را به م حله 
، در نامه نييآ. وزارت كشاورزي مكلف شد ظ ف حداكث  دو سال اس از تصويب اين درآورند

ش ايط الزم ب اي  دولت و ت اهم آوردن هاي سياستجهت تحقق اهداف آن و در راستاي 
ي ها تشكلي ده سازمانب داران، به ايجاد و  ب داري بهت  از منابع آب و جلب مشاركت به ه به ه

 ازجمله – نامه نييآآبياري موضوع اين هاي  شبكهقانوني مناسب در اراضي تحت اوشش 
 :1378منصور، )اقدام نمايد. ، ليمنطقه تحوب اي تحويل حجمي آب در  –تشكل آب ب ان 

هاي كلي  ، بندهاي م تلف سياستها تشكلي اين  يگ شكلديگ  الزامات قانوني  از(. 1299
اج ايي قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و  نامه نييآسوم،  و نظام قانون ب نامه دوم

رغم الزامات قانوني . به(عليزاده، بي تاريخاست)هاي كلي ب نامه چهارم، انجم و ششم  سياست
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، بلكه 1375 سالمص ف بهينه آب كشاورزي در  نامه نييآز دو سال از تصويب توق، نه اس ا
آبياري و هاي  شبكه(، توزيع آب 1389)دوم مه   كشور درسال، ب اي اولين بار  12اس از 

زهكشي در شه ستان م ودشت به ب ش خصوصي واگذار شد. عالوه ب  اين تأخي  زماني در 
ار و به گفته كارشناسان و مسئوالن ام ، در بيشت  مواقع، اج اي قانون، تشكل آب ب ان نااايد

مشغول تعاليت شد و بيالن كاري متفاوتي در مناطق م تلف ارائه داد )اميني « صوري» طور به
 (. 1393، بستاني اور 1390

به رژيم استحصال آب، مفهوم ت هنگي آب نيز تغيي  ها  جا گوشهبا تغيي  جايگاه سدها از 
ص ف تغيي  حجم استحصال آب از قنات به سد و توزيع آن از ط يق : »ديگو يمك د. باللي 

وي استدالل « ي در تفك  ات اد نسبت به در دست س بودن آب تغيي ات مهمي ايجاد شد.كش لوله
يك منبع اليزال  عنوان به، تصور از آب شد ينماز آنجا كه ديگ  منبع آب ديده »كند:  مي

 ارياخت دراز سوي ديگ ، بهداشت ت دي اهميت ايدا ك د و . (Balali 2009) «شد  ياذ امكان
در شه ها و سپس روستاها به صورت يك حق اوليه شه وندان مط ح ي كش لولهداشتن آب 

از آن به  مص ف س انه اي ان از س انه مص ف جهان بيشت  است. ب ش مهمي اكنون همگ ديد. 
هاي غي مجاز از شده و ب داشتمص ف واقعي تعلق ندارد و شامل آب هدرشده، تلف 

درصد مص ف آب، 80هاي قديمي و تأسيسات ت سوده آبي است. كشاورزي با بيش از  شبكه
با اج اي  هيرو يبت هنگ مص ف  1(. 1395آب است)عيسي كالنت ي،  كننده مص فت ين  بزرگ

 هاي خودكفايي كشاورزي در گندم، ي م تبط، مانند سياستها ب شغالب در  هاي سياست
مجوزدار ك دن  هاي سياستي چاه آب، ها امپب اي  ارانهب ق ارزان با اهداي ي هاي سياست

ب اي اتزايش زمين زي  كشت در ب ش از ط ف دولت  ييها واممجاز و ارائه هاي غي  چاه
 كشاورزي، تقاضاي آب را روز به روز باال ب ده و تنش آبي تعلي را به وجود آورده است. 

 ندهای نوظهور در ايرانشناخت رو گام دوم،

گيلز، به نمادي ب اي چگونگي -اهلل اديده و روندهاي نوظهور در مدل مفهومي عنايت
شوند. در اي ان،  هاي نوظهور مطالعه مي روندهاي آتي است و عموماً در قالب تناوري

موز معكوس، تناوري ب اي اسغشا كامپوزيتي  نانوبا  كن ني يش آبهاي تناورانه  جاويژه
هاي آبياري ايش تته و توزيع آب مط ح است. هاي شيميايي و بيولوژيك اسآبها، سيستم يهتصف

توانند وضعيت ع ضه آب را بهبود ب شند،  ها مي ها، اين تناورياگ چه از نظ  تكنولوژيست
ليكن از نظ  كارشناسان اقتصاد و ت ويج كشاورزي، تج به استفاده از تناوري ب اي ع ضه بيشت  

 رو نيازاسازد.  مي تيرؤ قابلآب را نيز اتزايش داده و دوباره ت از منفي آب را  آب، مص ف
                                                             

دانند، زي ا از تفاضل مصا ف آب شاه ي و صانعتي از حجام كال آب      البته بسياري از كارشناسان اين عدد را دقيق نمي -1
  (1396بيژني ،  )مسعود شود ينمي انتقال ها شبكهمص ف به دست آمده و شامل هدر رتت آب در 
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هاي جديد، كمت ين نقش را در حل مسئله كنوني آب  كارشناسان معتقدند كه انتقال تناوري
 (. 1397؛ حامدي 1395؛ شمسايي، 1396دارد)بيژني، 

 تأثیرات دورنمای ايران گام سوم،

  اتيتأثچندين روند بسيار قدرتمند با  تشار تحتر اي ان رژيم تعلي آب د اكنون هم
ق ار دارد. اول، روندهايي با ماهيت طبيعي مانند سي  رو به تصاعد گ مايش  بازگشت  قابليغ

به اتزايش  شود يمي نيب شياي و ت سالي كه هاي خشكسال چ خهو  وهوا آبزمين، تغيي  
. دوم اتزايش جمعيت كه (Madani 2014)ي منج  شود خشكسالي سيل و ندهايت آتصاعدي 

ب منج  شده است. عالوه ب  اتزايش جمعيت، نحوه توزيع جمعيت آبه تشار روي منابع تعلي 
و نياز به انتقال آب از يك منطقه به منطقه ديگ ، ب  مشكالت حكم اني آن اتزوده است 

(Madani 2008) . 

 1ر ايرانی علّي مسئله حکمراني آب دا هيالتحلیل گام چهارم، 

اي علل ايدايش مسئله  اهلل، تحليل اليه ي انتقادي عنايتاژوه ندهيآگام در روش  نيت  مهم
هاي م تلف عمودي و اتقي  هاي يك مسئله در اليه ها با كشف ريشهاي علت . تحليل اليهاست

د مشهوكند كه اديداري يك مسئله به شكل اليه به اليه )از اليه  س وكار دارد و ايشنهاد مي
 ي گ دد. ابي شهيركه اليه اسطوره و استعاره است(، آن نيت  قيعمسطحي به 

اهلل، معموالً در  مسئله است كه از نظ  عنايت 2اليه، اليه مشهود نيت  يسطحاليه اول، يعني 
اي كه از مسئله آب در  شود. در تحليل محتواي رسانه هاي جمعي مشاهده مي محتواي رسانه

( مش ص شده است كه با آنكه 1395ه است )انديشكده تدبي  آب، به عمل آمد 1395سال 
سال به سال هشدارهاي مسئوالن در مورد كم آبي اتزايش ياتته، اما كمت  به ارائه علت آن و 

اهلل، در اليه سطحي اوليه، تحليل در  چگونگي حل آن ا داخته شده است. به گفته عنايت
 گي د.  ميسطحي بسيار نازل و نزديك به صف  انجام 

هاي اقتصادي و اجتماعي و اهلل، با عبور از اليه اول، تحليل وارد ب رسي نظام در نگ ش عنايت
ا دازد. در اين  اديداري مسئله با رويك د كمي مي مند نظامهاي  شود و به واكاوي ريشه مدي يتي مي

جوي، گ م شدن  اتزايش جمعيت، كم شدن نزوالت يي آمارها يب رسم حله، اژوهشگ ان معموالً 
از اليه اول است، اما به دليل  ت  قيعماهلل تحليل در اين اليه  كنند. از نظ  عنايت آب و هوا ارائه مي

 كمي نگ  بودن آن و ااتشاري ب  اطالعات آماري، از نگ ش تحليلي محدودي ب خوردار است. 
                                                             

1- Causal Layered Analysis  

 . ي به مدل مفهومي در ب ش سوم م اجعه كنيدا هيالب اي شناخت جايگاه تحليل 
 
 كه به معناي همهمه جمعي و سطحي ات اد است. شود يمخوانده  Litany در مطالعات عنايت اهلل اين اليه ليتاني -2
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ه تحليال گفتمااني   اهلل آن را اليا  كاه عنايات   قا ار دارد ي تا   قيا عمدر ذيل اليه دوم، الياه  
ي غالاب  هاا  ينا يب جهاان و  هاا  گفتماان ي مسائله را از ط ياق تحليال    ابي شهيرنام نهاده است و 

نااوع  اناه يتجددگ اي غالاب با  مسائله آب، گفتماان     هااا گفتماان دهاد. در تحليال    انجاام ماي  
كااه گفتااه شااد بااه ايجاااد دولاات باازرگ  طااور هماااناول در دوره قباال از انقااالب حاااكم و 

د. در دوره بعااد از انقااالب، در انتقاااد از آن گفتمااان، يااك نااوع شاابه    آب سااان منجاا  شاا 
يي نااوع دوم رواج ياتاات كااه محااور آن عاادالت تااوزيعي در منااابع، خودكفااايي   تجااددگ ا

 (. ,2013Yazdanpanah؛(Balali, 2009كشاورزي و توسعه مناطق بود )
و هاي كمي  يلي، تحلا رسانههاي  سوژه نيت  جيراكه به ت تيب،  گانه سههاي  تحليل
اهلل، اليه  هايي هستند كه در نظ  عنايت دهند، اليه و يا كيفي گفتماني را ارائه مي كارشناسانه

هاي ت هنگي است. در  اند و آن اليه تحليلي استعاره هسته اصلي ايدايش مسئله را درب گ تته
و يا بح ان  اين اليه، ا سش آن است كه كدام نماد ذهني و ت هنگي ات اد در ايجاد مسئله

اهلل، ب ش مهمي از رتتار ات اد ب  اساس استدالل قابل توضيح  دخالت دارند. به نظ  عنايت
دهد و  ت هنگي ات اد است كه قواعد رتتاري آنان را شكل مي -ادراكيهاي  نيست، بلكه استعاره

بانكوك  اهلل در مورد ت اتيك شه  اي كه عنايت سازد. ب اي مثال، در مطالعه قابل توضيح مي
در ضمي  ناخودآگاه شه وندان، « شه  بزرگ مطلوب است»انجام داده، مش ص شد استعاره 

شدن ت اتيك اين شه ،  ت  دهيچياموجب رضايتمندي شه وندان از زندگي در بانكوك، با وجود 
 . (Inayatullah, 2005)آلودگي هوا و صدا شده است 

ي ها روشجامعه نسبت به آب،  شه وندانوجوي استعاره غالب در رتتار  در جست
ي، اقدام اژوهي و يا مطالعه اژوه ندهيآهاي  ي، تشكيل كارگاها كتاب انهگوناگون، مانند مطالعه 

وجود دارد. در اين اژوهش، ما در  موردنظ اسناد و مصاحبه ب اي است  اج اسطوره ذهني ات اد 
آب، نعمت »، «آب نعمت الهي»د يي ماننها دواژهيكلبه  ك ات بهوجوي منابع در اينت نت  جست

هزار 461هزار بار و  30و  ونيليم كايم كه به ت تيب ي ب خورده« آب، موهبت الهي»و « خدادادي
هاي  دهد كه در تضاي رسانه اند. اين ام  نشان مي هزار بار تك ار شده 340هزار بار و  430بار، 

دون اينكه نعمت و موهبت الهي ، بشده ا داختهكمت  به موضوع آب جمعي و گفتار مسئوالن، 
  1بودن آن گوشزد نشود. 

يك نماد از نعمتي كه خداوند به انسان ارزاني داشته است، در اذهان  عنوان به« آب»بناب اين 
دهد. ويژگي ديدگاه  ناخودآگاه، رتتار ات اد جامعه را شكل مي طور بهات اد جامعه حك شده و 

 ،واضحي با آن همسو است، آن است كه معتقد است اهلل كه اتكار گيلز هم به طور عنايت

                                                             

هزار رسايد كاه    200ميليون و  36 انجام داد و به رقم  ("Water “a gift from God)وجو را با واژه اژوهشگ  همين جست -1
 عمومي بودن اين استعاره را در سطح جهاني نشان داد. 
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بار ت هنگ ه  جامعه در حال تحول دائمي، ه چند در يك ت آيند بسيار كند و بطئي است و 
ها نيز هم اه آن در حال تغيي ند. ب اي مثال، اگ  به ت هنگ  هاي ت هنگي يا استعاره يي نمادمعنا

در ه  دو اتق « آب به معناي نعمت الهي»د توانيم ببينيم كه نما مص ف آب توجه كنيم، مي
و از ط ف ديگ  سد و امپ آب در انتشار ياتت، وجود  ط ف كيازت هنگي كه قنات و كاريز 

داشته است. اما، تفسي  اين دو از اين نماد و استعاره متفاوت است. از يك ط ف، قدرداني از 
منبع ب اي ااسداشت ح مت آن و نعمت آب در روايت اولي به شكل استفاده مقتصدانه از اين 

ي زراعي و ها نيزماز ط ف تفسي  ديگ ، استفاده بيشت  از منابع آب، به معناي اتزايش مساحت 
خودكفايي كشاورزي تفسي  شده است. حال كه به امكان داشتن دو تفسي  متفاوت از يك 

غي ممكن به نظ   نهات نهاستعاره واقف شديم، تصور به دست دادن تفسي  نويني از اين استعاره 
رسد، بلكه با توجه به ش ايط تعلي، الزامي است. نتيجه عملياتي كه از شناخت اليه چهارم  نمي

شود، درك اهميت بعد ت هنگي مدي يت منابع و مص ف منابع طبيعي و شناخت  گ تته مي
تتار هاي ت هنگي است كه در تثبيت و يا تغيي  ر ي م تلف حامل استعارهها تيروااتانسيل 
 است.   گذاريتأثاجتماعي 

ي جامعه و ها سنتلب كالم آنكه ارائه الگوي نويني ب اي حكم اني آب بدون تكيه ب  
را با  ها سنتتوان لزوم انطباق اين  نيست. همچنين نمي  ياذ امكاني تك ي آن ها  ساختيز

وسعه تحوالت س يع جمعيت شناختي و آب و هوايي دورنماي جامعه و مقتضيات رشد و ت
اقتصادي انكار ك د و انتظار داشت كه راه و رسم سنتي بدون روزآمد شدن، جوابگوي نيازهاي 

 ام وزه باشد. 

 محتمل ندهيسناريوی آ 5ترسیم  گام پنجم،

آينده  ط ف بهدر خدمت تثبيت وضع موجود و يا تغيي  وضعيت تعلي  توانند يها م استعاره
نعمت الهي به بازيگ ي دولت بزرگ  عنوان بهآب  مطلوب باشند. ب داشت معاص  از استعاره

منج  شده و در تدوين و اج اي راهب دهاي خودكفايي در كشاورزي، امنيت غذايي و  رسان آب
ي ب اي آينده را به ت اموشي شيدوراندعدالت توزيعي نقش مهمي دارد. اما، عدالت بين نسلي و 

 ي شده است. از منابع عموم ازحد شيبسپارد و باعث استفاده  مي
است  تصور قابلبا توجه به تفاسي  ممكن از استعاره م كزي، سناريوهاي متفاوتي از آينده 

البته به صورت زي  تنظيم ك د.  راآنها  توان يمي علّي ها ليتحلگ تتن چهار اليه  در نظ كه با 
لف جامعه ، مستلزم درجات متفاوتي از تغيي  و تحول در سطوح م تگانه انجتحقق سناريوهاي 

 است: 
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سناريوي اول، درب گي نده ب داشت تعلي از استعاره آب و در نتيجه تثبيت وضع موجود  -1
است. اين سناريو با منطق نهادي و سبك حكم اني سلسله م اتبي در اي ان كه ب  اايه استفاده 

وهاي ديگ  ي دارد و به اين سبب، بيشت  از سناريهماهنگاز درآمد نفتي ب اي اداره كشور است، 
محتمل است. اما از اين جهت كه تغيي  و تحولي در سياست ها و وجه حكم اني آب مشاهده 

ي عظيم ها بح انتواند جامعه را با  شود، اگ  بدون تغيي  و به شكلي تعلي ادامه يابد، مي نمي
 رو كند.  امنيتي و سياسي روبه -اجتماعي

تعاره آب است؛ به صورتي كه بازگشت سناريوي دوم، متضمن ب داشت متفاوتي از اس -2
اي نظ  دارد كه از ط يق تلفيقي از  خواهد و به آينده قنات( را مي -به نظام گذشته )بنه 

آبياري و ت هنگ كشاورزي كهنه و نو، تعادل مص ف و تقاضاي آب را دوباره در هاي  سامانه
شده  بال موضوع نظ ان بصاحنظام آب در اي ان ب ق اركند. تحقق مطلق اين سناريو از نظ  

زي ا به علت كاهش شديد منابع آب زي  سطحي و نشست زمين در مناطق وسيعي از ؛ است
تالت اي ان، امكان احياي قنات و استفاده مجدد از آنها در ب ش اعظم تالت اي ان وجود 

 ي ندارد. به عالوه ب ق اري تعادل در مص ف و تقاضا در نظام سنتي آب اي ان به علت عشاي
بودن ب ش مهمي از جمعيت بود كه هم اكنون روي زمين ساكن شده و خود متقاضي آب 

ين سناريو است، اج اي مطلق سناريوي ت  محتملهستند. بناب اين در حالي كه سناريوي اول 
 آيد.  ين سناريو به شمار ميت  نامحتملدوم 

هايي مانند  و به گزينهاقتصادي است  خ دمايهسناريوي سوم، سناريوي سياستگذاري با  -3
اتزايش قيمت آب و تشكيل بازار آب نظ  دارد. اين سناريو ناممكن نيست، اما احتمال آن در 

اصلي آب كشور  كننده مص في شه ي و صنعتي بيشت  از ب ش كشاورزي است. زي ا ها ب ش
بايستد.  يعني كشاورزي اي ان هم اكنون نيازمند درياتت يارانه است تا بتواند روي ااي خود

 رو است.  جهت امكان اتزايش قيمت نهاده آب در اين ب ش با ت ديد جدي روبه ينازا

نفعان است كه در اسناد سناريوي چهارم، سناريوي مدي يت يكپارچه يا مدي يت ذي -4
يش ب  آن تأكيد شده است و به شكل نمونه هم در مناطقي مانند جلگه وب كمسياستي اي ان 

است. اين سناريو هم جزو سناريوهاي محتمل شناسايي شده است. با وجود اصفهان اج ا شده 
اينكه احتمال اج اي آن وجود دارد، اما از آنجا كه به حضور ذينفعان در مدي يت بيشت  تأكيد 

نفعان بيشت  به شده تا آگاهي ب شي عمومي، اين احتمال نيز وجود دارد كه مشاركت ذي
ي و سازماني بينجامد و نه در جهت ارتقاي مناتع ا منطقه مداخله آنان در جهت حفظ مناتع

 عمومي. 

سناريوي انجم، سناريوي ت ويج ت هنگ نويني از آب است. اين سناريو، تنها سناريويي  -5
و ب ش  نهاد م دمي ها سازمانكند و بازيگ ان اصلي را  يماست كه از تحول و نه تغيي  صحبت 
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گ  آن است. ن سناريو، حوزه عمومي و نهادهاي تنظيمبيند. ب ش اصلي ب اي اي يمعمومي 
 طور به كشاورزي، در ب شهاي اجتماعي و نوسازماندهي  ينوآورتحقق اين سناريو در گ و 

اخص و حكم اني كلي جامعه به طور اعم است. در اين سناريو، دركنار تغيي ات سياستي در 
 دم در مورد مص ف بهينه منابع و ابعاد تناوري، اقتصادي و سياسي آب، آگاهي ب شي به م

ي آينده به مدد نهادهاي مدني بسيار مهم است و وظيفه دولت، ارائه ها نسلحفظ آن ب اي 
يي است. سناريوي انجم مستلزم س مايه اجتماعي و ها سازمانخدمات ب اي تقويت چنين 

 هاي حوزه عمومي است.  يتوانمندانسجام و همبستگي ملي در اتزايش 

 
 ي سناريوهاي ممكنها يژگيوخالصه  -2جدول 

 سناريو
نوع 
 ييتجددگ ا
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 استعاره 
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   سیاستي های توصیه

مومي  يا يك سناريو ت  از آن است كه با ارائه يك نس ه ع يچيدهامسئله حكم اني آب 
گيلز، قابليت رويارويي با اين ايچيدگي را از -اهلل بتوان آن را حل ك د. مدل مفهومي عنايت

كند و  ط يق ارائه يك مدل كه داراي شش گام عملياتي و چهار اليه تحليل است، ايدا مي
هم هستند، به رسد. اين سناريوها بديل يكديگ  نيستند، بلكه مكمل  يت به انج سناريو ميدرنها

اي از ابزارهاي متعدد،  همين نسبت نيز تجويزات سياستي ب  مبناي اين سناريوها آميزه
هاي متعدد آب، ان ژي، صنعت و  هاي متفاوت در حوزه هاي سياستي متنوع و خ دمايه داللت

ي آن ها س تصلاست كه تفصيل همه آن در حوصله يك مقاله اژوهشي نيست. اما كشاورزي 
 زي  است: به ق ار 
ي از آب ب دار به ههايي كه به تقويت و بازتوليد نظام تعلي استحصال و  ياستستوقف  -1

 انجامد.  ي انتقال از يك حوزه به حوزه ديگ ( ميها كانال)مانند سدهاي جديد و يا 

كنند و  ي نامتعارف كمك ميها آبي از ب دار به ههاي جديد كه به  كاربست تناوري -2
ي  همچون ان ژي خورشيدي كه به اتزايش ص ته اذيدتجدهاي  يان ژش همچنين، گست 
 گ دد.  ها منج  مي كن ي ينش آباقتصادي انواع 

هاي توزيع  واقعي ك دن قيمت آب در مناطق صنعتي و شه ي و چندگانه ك دن شبكه -3
 ي عمومي گ دد. يجو ص تهاي ب اي  )آشاميدني، بهداشتي، آبياري( به صورتي كه انگيزه

ي ها استعاره ب  يهتكهاي م جع و منابع با  ها و گ وه يتش صهاي بسيج  تنظيم ب نامه -4
اتزايش آگاهي م دم از حقوق و مسئوليت خويش در مدي يت مص ف آب و  منظور بهت هنگي 

گ  و  ي غي دولتي تنظيمها تشكلعمومي از ط يق تقويت  حمايت از بازيگ ان حوزه
 زه آب.در حو نهاد م دمي ها سازمان

 منابع

 الف( فارسي
جله جغ اتياا و مطالعاات   م ؟رود ندهيرابطه طومار شيخ بهايي با تقسيم سنتي آب زا ،1388 ،سيد حسن حسينياب ي،  -1

 .14تا صفحه  5 از صفحه 2 شماره، 1 محيطي دوره

 .يع و معادناتاق بازرگاني و صنا: ته ان، گزارش تحليلي .ها رسانهدر آيينه ، آب  1395،انديشكده تدبي  آب -2

، مدي يت منابع آب، اايداري گذشاته و مساائل كناوني    يها نظام، 1390ي علي يوسفق صاد، امي  مظف ، محمد  اميني -3
 .دانشگاه يزد: يزد، دانش سنتي مدي يت منابع آب يالملل نيهمايش ب

مطالعاه ماوردي    ن آب،آب ب ان، راهكاري جهت مقابله باا بحا ا   يها علل نااايداري تشكل، 1393، ليال، اوربستاني  -4
، مصاحبه با مسئولين ب اي مقابله با بحا ان آب ، شي سد درود زنكآبياري و زه يها شبكهنااايداري تشكل آب ب ان 

 .وا ورش آموزش، وزارت آموزشي متوسطه يها گ وه
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