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 مقدمه

 اقتصادی، سیاسی، های  سامانه از ای مجموعه آب، یحکمران

 و آب منااب   مدیریت و توسعه منظور به اجرایی و اجتماعی

 .]1[ اسات  جامعاه  مختلا   های بخش رد آب خدمات ۀارائ

 از یا مجموعاه  و چاارچوب  شاام   ینیرزمیز آب حکمرانی

 آب، منااب   مطلاوب  تیریماد  باه  کاه  است اصول و نیقوان

 از حداظاات جیتاارو و یناایرزمیز آب از اسااتداد   یتعااد

 آب حکمراناای ،واقاا  در .شااد خواهااد منجاار هااا آبخااوا 

 و اجرایاای اقاادامات کاارد  هماهناا  هناار ،زیرزمیناای

 است حقوقی و اداری مختل  سطوح میا  در گیری تصمیم

 زمینۀ در ثرؤم های ح   را  تدوین در یزیاد کارکرد که ]2[

 یکلا  طاور  به ینیرزمیز آب حکمرانی .دارد آبی های چالش

 ها استیس ،یقانون یها چارچوب ،بازیگرا  جزء چهار شام 

 ایها  میتصام  .]3[ اسات  دانش و اطالعات ها، یزیر برنامه و

 به د یرس منظور به ،ینیرزمیز آب حکمرانی در شد  گرفته

 ۀجا ینت و باود   داناش  و اطالعات ۀیبرپا شد ،  یتعر اهداف

 ناو   کاه  اسات  ییها برنامه و ها استیس ۀارائ ،ها میتصم نیا

 مشاخ   را آنهاا   یا تکم چگاونگی  و اجرا زما  ها، تیفعال

 یهاا  آب مناب  تیریمد شک  واق  در چارچوب نیا و کرد 

 قالب در .دکن یم نییتع را ها آبخوا  از استداد  و ینیرزمیز

 باازیگرا   از کی کدام نکهیا شام  یموضوعات چارچوب، نیا

 چگاونگی  دارد، تأثیر ها استیس یاجرا و ها یریگ میتصم در

 باه  د یرسا  یبارا  یتیفعال چه نکهیا و بازیگرا  نیب تعام 

 ماورد  جاود مو اطالعات و دانش براساس شد   یتعر اهداف

 چااارچوب ایاان .دشااو یماا میتنظاا و یبررساا ،اساات ازیاان

 چگاااونگی و زیرزمینااای آب مااادیریت ۀکنناااد تعیاااین

 [.5 و 4] ستها آبخوا  از برداری بهر  برای گیری تصمیم
 واقا   در و بود  مدیریت از فراتر حکمرانی ،کلی طور به

 آب مناااب  ماادیریت یناادهایافر آ  در کااه اساات بسااتری

 مجموعاه  مادیریت  کاه  حالی در ،شود  یم تنظیم زیرزمینی

 از کااه هااایی تصاامیم سااازی پیاااد  باارای اساات اقااداماتی

 حکمراناای بنااابراین .]5[ اساات شااد  مشاات  حکمراناای

 قالاااب در زیاااادی فشاااارهای زیرزمینااای آب اسااابننام

 بار  عمی  نیمه و عمی  های چا  توسط رویه بی های برداشت

 نهایت در شارهاف این آورد. می وارد زیرزمینی آب های سدر 

 در مخاز   حجام  کساری  و زیرزمینای  آب ساط   افات  به

 .شود  می منجر آبخوا 

 ودنبا  باه  ،نامناساب  حکمرانی مشکالت از زیادی بخش

 هاای  پاووهش  شاود.  مای  مرباو   آ  در مشاارکتی  رویکرد

 در دیگاری  بازیگرا  به آب حکمرانی دهد می نشا  مختل 

 آنهاا  از یکهر ۀدسازن و فعال حضور تا دارد نیاز دولت کنار

 کناد  رفا   را مشاکالت  از هایی گر  یا گر  عم ، ۀصحن در

 فعاال  ا باازیگر  مشارکت آب، بخش در ،دیگر بیا  به .]6[

 و پووهشاای مراکااز خصوصاای، دولتاای، هااای بخااش در

  ئمسا و مشکالت با واسطه بدو  که نهاد مردم های سازما 

 های شچال شناسایی در ثریؤم گام ند،ا ارتبا  در آب بخش

 آب، بخاش  سه ،آ  بر عالو  .است زیرزمینی آب حکمرانی

 از بساایاری و ]7[ ناادثیرگ ارأت یکاادیگر باار اناار ی و غاا ا

 تشادید  به انر ی و غ ا بخش دو در نگر بخشی یها سیاست

 در [.8 و 7] دنشو  می منجر زیرزمینی آب مناب  از برداشت

 یمتماا  در شهیر ،ینیرزمیز آب حکمرانی یها چالش ،واق 

 از هستند، ارتبا  در آب بخش با ای گونه به که ییها بخش

 مشاارکت  و حضور ،بنابراین دارد. ،یانر  و غ ا بخش جمله

 بخاش  باازیگرا   کناار  در انار ی  و غ ا های بخش بازیگرا 

 مصرف روی ثیرگ ارأت های سیاست شناسایی منظور به آب،

 از جلااوگیری و بهتاار ماادیریت منظااور بااه ،آب مناااب 

 منظاور  به حاضر، ۀمقال در یابد. می اهمیت ها برداشت اضافه

 آب حکمرانای  هاای  چاالش  معلاولی  و علای  رواباط  ارزیابی

 آب، بخاش  سه در بازیگرا  توسط شد  شناسایی زیرزمینی

 از زیرزمینای،  آب منااب   بار  آنها آثار بررسی و انر ی و غ ا

DPSIR رویکاارد
 رویکاارد، ایاان اساات. شااد  اسااتداد  1

 محار   نیروهاای  با که است علیتی رتباطاتا از ای زنجیر 

 اثار  ربا  شود. می منجر محیط بر فشار اعمال به  و شد  آغاز

 وضعیت تغییر این کند. می تغییر محیط وضعیت فشار، این

 منجار   ساامانه  در راتییثتأ و پیامدها گیری شک  به محیط

 های پاسخ علیتی روابط به توجه با نهایت در که شد خواهد

 در ای گساترد   هاای  پاووهش  .]9[ گیارد  می  شک مناسب،

 باه  مرباو   مباحا   در DPSIR یکارد رو از استداد  ۀینزم

 جملااه آ  از کااه اساات شااد  انجااام یرزمیناایز آب مناااب 

 منظاور  باه  زیرزمینای  هاای  آب افت آثار تحلی  به توا  یم

 اشاار   آبخاوا   وضاعیت  رسااند   تعادل به هایکار را  ۀارائ

 عواما   بررسای  باه  پیشاین  عاات مطال در .[16 اا 11] دکر

 تغییار  مانناد  آبخوا  افت ۀتشدیدکنند اجتماعی و طبیعی

                                                 
1  . Driving force- Pressure – State- Impact - Response 
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 مقااتت،  ایان  در است، شد  پرداخته جمعیت رشد و اقلیم

 ۀارائاا منظااور بااه یرزمیناایز هااای آب افاات آثااار یاا تحل

 و شد  بررسی آبخوا  یتوضع رساند  تعادل به یکارها را 

 ،آب بخاش  ساه  ندیپیو ارزیابی و زیرزمینی آب حکمرانی

 کااه  حاالی  در اساات. نباود   نظار  مااد آ  در انار ی  و غا ا 

 آب هااای ساادر  افاات ۀتشاادیدکنند عواماا  از بساایاری

 ،همچناین  دارد. آب حکمرانای  مباح  در ریشه زیرزمینی

 بخاش  دو هاای  سیاست انر ی، و غ ا آب، پیوند به توجه با

 .تاس ثیرگ ارأت زیرزمینی آب مناب  وضعیت بر انر ی و غ ا

 منظاور  باه  DPSIR رویکارد  از حاضار  پووهش در ،بنابراین

 بخاش  ساه  در یرزمینای ز آب حکمرانای  یتوضاع  یابیزار

 منااب   برداشات  اضافه به منجر که یانر  و غ ا آب، یوندیپ

 جاای  باه  انتها در و است شد  استداد   ،شد زیرزمینی آب

 اصاالح  هاای  حا    را  ای، سااز   و فنای  صارفا   هاای  ح   را 

  .شود  می ارائه زیرزمینی آب حکمرانی رساختا

 که است صورت ینا هب پووهش ۀیفرض حاضر، ۀمقال در

 حکمرانای  سااختار  توا  یم DPSIR چارچوب از استداد  با

 منظور به یاصالح یکارها را  و کرد یابیارز را یرزمینیز آب

 ،واق  در داد. هئارا را یرزمینیز آب حکمرانی یتوضع بهبود

 فشاار  و محرکاه  یروهاای ن ،DPSIR یکارد رو از اساتداد   با

 بار  مبتنای  یرزمینای ز آب ۀسادر  افات  یزا م ۀیدکنندتشد

 ا کارکنااا توساااط یرزمینااای،ز آب نادرسااات حکمرانااای

 هاای  حا    را  و  شاد  ارزیاابی  انار ی  و غ ا آب، های بخش

 ارائاه  زیرزمینای  آب حکمرانی بهبود برای قانونی و سیاسی

 باه  فنای،  هاای کار را  ئۀارا جای به ،حاضر پووهش .شود  می

 بخاش  سه های زیرساخت و ها سیاست قوانین، اصالح دنبال

 زیرزمینای  آب مناب  حکمرانی بر که است انر ی و غ ا آب،

 . ند ثیرگ ارأت

 ها روش و مواد

 پژوهش روش 

 مشارکت زیرزمینی، آب حکمرانی ساختار اصالح منظور به

 قوانین و بردهاراه ها، سیاست شناسایی منظور به ،بازیگرا 

 آب مناااب  برداشاات اضااافه بااه کااه آب، بخااش در موجااود

 یابد. می اهمیت ،شود  می منجر اردکا -یزد دشت زیرزمینی

 و غا ا  آب، بخاش  ساه  ارتباا   باه  توجاه  با ،دیگر طرف از

 عواماا  از بساایاری کااه موضااو  ایاان بااه توجااه و اناار ی

 دلیا   باه  زیرزمینی، آب مناب  برداشت اضافه ۀتشدیدکنند

 غا ا  های بخش در شد  تعری  نادرست قوانین و ها سیاست

 و غا ا  بخاش  باازیگرا   نقاش  بررسای لزوم  ،است انر ی و

 شناساایی  منظاور  باه  را آب بخاش  ا کارکن کنار در انر ی

نشااا   زیرزمیناای آب سااط  افاات ۀتشاادیدکنند عواماا 

 باازیگرا   نخسات  گام در حاضر ۀمقال در ،بنابراین .دهد می

 باا  انار ی  و غا ا  آب، هاای  بخاش  در ثیرپ یرأت و ثیرگ ارأت

 ند.شاد  شناساایی  1اجتمااعی  ۀشبک آنالیز روش از استداد 

 مراکاز  خصوصی، دولتی، مختل  های بخش از بازیگرا  این

 گاام  در .شادند  انتخااب  نهااد  مردم های سازما  و پووهشی

 سااختاریافته  نیماه  ۀمصااحب  ،شاد   انتخااب  بازیگرا  با دوم

 هااای زیرساااخت و قااانونی اختارهایساا و گرفاات صااورت

 و محرکاه  نیروهاای  شناساایی  از بعد .شد بررسی سازمانی

 و غ ا آب، بخش سه در زیرزمینی آب مناب  بر فشار عوام 

 DPSIR چارچوب از سوم گام در ،بازیگرا  دیدگا  از انر ی

 حکمرانای  ناواق   معلاولی  و علای  روابط بررسی منظور به

 منظاور  به حکمرانی های ح   ا ر ،نهایت در و شد  استداد 

  .شد ارائه زیرزمینی آب مناب  از برداشت تعدی 

 شده مطالعه ۀمحدود 

 کااویر یاازخآب ضااۀحو از اردکااا -یاازد مطالعاااتی ۀمحاادود

 و 55 تاا  53 ،25 شارقی  هاای  طول بین که است سیاهکو 

 ایارا   مرکز در تقریبا  32 ،45 و 31 ،56 شمالی های عرض

 11573 حادود  اردکاا  -یازد  ضاۀ حوزیر وسعت .قرار دارد

 را  آ  کیلومترمرب  15/5441 حدود که است کیلومترمرب 

 ۀمحادود  1 شک  دهد. می تشکی  ارتداعات را بقیه و دشت

 دهد. می نشا  را شد  مطالعه

ۀ محادود  در سااله  31 بلندمدت میانگین بارندگی میزا 

 ایارا ،  کاویری  مرکاز  در شاد   واق  به توجه با اردکا -یزد

نادارد   دائمیۀ رودخان محدود  این .است متر میلی 61 دودح

 باه  .هساتند  فصالی  و سایالبی  صورت به  ها رودخانهبیشتر  و

 آب تمااامی تقریبااا  سااطحی، آب مناااب  محاادودیت علاات

 آب از صانعت  و کشااورزی  شرب، های بخش درشد   مصرف

 درازمادت  هیادروگراف  به توجه با .شود  می مینأت زیرزمینی

 از متاار 43/1 ساااتنه (1396-1353) ردکااا ا-یاازد دشاات

 کسری متوسط ،همچنین است. شد  کاسته آب سط  ارتدا 

 میلیاو   21/95 باا  برابار  دشات  یان ا مدتدراز مخز  حجم

 تجمعای  میاانگین  2 شک  .]17[ شود  یم محاسبه مترمکعب

                                                 
1  . Social Network Analysis 
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 تجمعای  مخز  حجم کسری و زیرزمینی آب سط  تغییرات

 2 شاک   باه  توجه با دهد. می نشا  را اردکا -یزد آبخوا  در

 ساط   تغییرات تجمعی میانگین دشت، بود  ممنوعه رغم به

 4 و متار  21 حادود  ترتیاب  به آبخوا  حجم و زیرزمینی آب

 .است مترمکعب یلیو م هزار

 

 شده مطالعه ۀمحدود .8 شکل

 
 اردکان-یزد آبخوان رد تجمعی مخزن حجم کسری و زیرزمینی آب سطح تغییرات تجمعی میانگین نمودار .0 شکل
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 زیرزمینای  هاای  آب ساط   افات  روناد  اداماۀ  به توجه با 

 های آب از برداری بهر  نظر از دشت ممنوعیت رغم به ،منطقه

 منبا   تنها عنوا  به زیرزمینی آب مناب  بر فشار و زیرزمینی

 ۀمحرکا  نیروهاای  بررسی لزوم مصرفی، نیاز مورد آب تأمین

 آب منااب   باه  آماد   فشار به که انر ی و غ ا آب، بخش سه

 رایبا  حکمرانای  هاای کار را  ارائاۀ  و منجار شاد    زیرزمینای 

 از یکا ی عناوا   باه  ،زیرزمینای  آب منااب   از برداشت دی تع

   .است ضروری کنونی بحرا  وضعیت از رفت برو  یکارها را 

 اجتماعی ۀشبک آنالیز

 بررسی برای را تحلیلی های ابزار اجتماعی، های شبکه آنالیز

 ای مجموعاه  صورت به و کند می فراهم ا کارکن بین رتبا ا

 .اسات  (باازیگرا   بین )روابط خطو  و (بازیگرا ) ها گر  از

 باازیگر  کدام که دکن مشخ  تواند یم SNA ،دیگر بیا  به

 و هاا  گیاری  تصامیم  باه  دهای  جهات  بارای  بیشتری قدرت

 ارزیاابی  [.19 و 18] د دار هاا  سیاست تدوین بر ثیرگ اریأت

 از اسااتداد  بااا یاجتماااع هااای شاابکه در بااازیگرا  قاادرت

 ۀمطالعاا در .]21[ گیاارد ماای صااورت مرکزیاات معیارهااای

 از یرپاا یرثأت و یرگاا ارثأت بااازیگرا  انتخاااب باارای ،حاضاار

 مرکزیات  و یناابینی ب یتمرکز ،درجه یتمرکز های شاخ 

 .است  شد استداد  ویو  بردار

 کاه  یباازیگران  تعداد صورت به درجه مرکزیت شاخ 

 شاود.  مای  تعریا   ،هستندر بازیگ یک با مستقیم ارتبا  در

 با K بازیگر یتمرکز ۀدرج KPDC 1 ۀرابطا  یا  طر از 

 شود: می محاسبه
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 و شاابکه در موجااود بااازیگرا  تعااداد n ،1 ۀرابطاا در

 ki PPa  معاادل  kP و iP بازیگر دو اتصال صورت در ,

 مرکزیات  اسات.  صادر  معاادل  ،صاورت  ایان  یرغ در و یک

 چه تا بازیگر یک که شود می تعری  صورت  ینه اب بینابینی

 برقاراری  و دارد قرار بازیگرا  سایر ارتباطی مسیر در انداز 

 شااخ   .دشاو   مای  انجام او طری  از گر  دو بین ارتباطات
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 2 ۀرابط در 
ijg  اتصاال  یاا  م یرمس ترین کوتا iP و 

jP و  kij pg  اتصااال یااا م یرمساا ینتاار کوتااا iP و 
jP 

 ایان  براسااس  ویو  بردار مرکزیت گ رد. یم kPاز که است

 خاا   باازیگر  یاک  مرکزیات  کاه  است د ش پیشنهاد اید 

 متصا   آ  با که انیبازیگر دیگر مرکزیت از مجزا تواند نمی

 دیادگا   از ،دیگار  بیاا   باه  .شاود  زد  تخماین  ،است شد 

 کاه  دیگاری  بازیگرا  به  مرکزی بازیگر ویو ، بردار مرکزیت

  .است متص  ،نددار زیاد ۀدرج با مرکزیت آنها خود

 DPSIR چارچوب

 DPSIR، و علای  رواباط  بررسای  برایسامانه  رویکرد نوعی 

 از ای زنجیر  رویکرد این .است پیچید  ساختارهای معلولی

 وآثاار   حالات،  فشاارها،  ، ساامانه  های محر  بین ارتباطات

 باه  DPSIR رویکارد  ازحاضر  پووهش در .]9[ست ها پاسخ

 استداد  زیرزمینی آبۀ سدر  ۀسامان وضعیت بررسی منظور

 باه  کاه  زیرزمینای  آب حکمرانای  هاای  چاالش  است. شد 

 ساه  در موجاود  هاای  سیاسات  و سااختارها  قوانین، صورت

ی هاا  بخاش  باازیگرا   کماک  به که انر ی و غ ا آب، بخش

  ساامانه  محار   نیروهای عنوا  به  ،شد شناسایی یادشد 

 محار   نیروهاای  ایان  از هریک است. شد  گرفته نظر در

 زیرزمینی آبۀ سدر  ۀسامان بر فشار اعمال به شد ، شناسایی

 و تقاضااا افاازایش قالااب در فشااارها ایاان کااه دانجاماا یماا

 شااود. ماای مطاارح زیرزمیناای آب مناااب  از برداشاات اضااافه

 ،زیرزمیناای آب نامناسااب حکمراناای از ناشاای فشااارهای

 افات  افازایش  باه  وکناد   می تغییر دچار را آبخوا  وضعیت

 صاورت  باه  را خاود  اثر که شود  میمنجر  آبخوا  آب سط 

 بررسای  از پا   دهد. می نشا  مخز  حجم کسری افزایش

 حکمرانای  بار  مبتنای  فشاار  و محار   نیروهاای  از هریک

 کسری افزایش و افت یشافزا به که زیرزمینی آب نادرست

 اصااالح هااایکار را   ،شااد منجاار آبخااوا  مخااز  حجاام

 محاار  نیروهااای بااه پاسااخ در زیرزمیناای آب حکمراناای

 است.  شد هئارا شد  شناسایی

 بهباود  کاه  موضاو   ایان  به توجه با ،حاضر پووهش در

 ای ریشاه  و اساسی ح   را  عنوا  به آب، حکمرانی وضعیت

 گرفته قرار توجه مورد آب، جودمو بحرا  از رفت برو  برای

 آب حکمراناای  عواماا   از هریااک بررساای  ،]21[ اساات

 آبخاوا   وضعیت بر مندی اثر بازیگرا  نظر از که زیرزمینی

 پاووهش  در، منظاور  هماین  باه  کند. می پیدا اهمیت دارد،
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 از هریاک  ارزیاابی  منظاور  باه  DPSIR چاارچوب  ازحاضر 

 توساط   شاد  شناساایی  زیرزمینی آب حکمرانی های چالش

 بار  چاالش  هار  توساط  واردشاد   فشاار  بررسای  ،باازیگرا  

 آبخاوا   بار  کاه آثاری  و زیرزمینی آب مناب  کمی وضعیت

 در حکمرانای  بهباود  هاای کار را ئاۀ  ارا نیاز  و داشت خواهد

 و غا ا  آب، های بخش در ها زیرساخت و قوانین اصالح قالب

 چاارچوب  کلای  نماای  3 شاک   است. شد  استداد  انر ی

 را زیرزمینی آب حکمرانی  ۀسامان در DPSIR میمدهو مدل

 از حاضار  پاووهش  در ،3 شاک   باه  توجه با .دهد می نشا 

DPSIR یرزمینای ز آب حکمرانی ساختار ارزیابی منظور به 

 یهاا کار را  از یا مجموعاه  نهایات،  در و است شد  استداد 

 باا  .شاود   مای  ارائاه  زیرزمینای  آب حکمرانی  ۀسامان اصالح

 ای ریشاه  بررسای  به فقط DPSIR که موضو  ینا به توجه

 دهاد،  نمای  ارائه ها پاسخ برای لویتیوا و زدپردا می ها چالش

 با .دکر یکم و بندی لویتوا را شد  ارائه هایکار را  توا  نمی

 بارای  مناسابی  چارچوب معلولی-علت بررسی با ،وجود این

 کند. می ارائه زیرزمینی آب حکمرانی اصالح

 
 انرژی و غذا آب، پیوندی عوامل بررسی رویکرد با زیرزمینی آب حکمرانی  ۀسامان در DPSIR مفهومی مدل بچارچو .9 شکل

 نتایج

 باا  مصاحبه ،حاضر پووهش در شد  استداد  اطالعاتی مناب 

 و غا ا  آب، بخاش  ساه  در شاد   شناسایی کلیدی بازیگرا 

 از باازیگرا   ۀاولیا  لیسات  منظاور،   هماین  باه  .است انر ی

 هااای سااازما  خصوصاای، دولتاای، گوناااگو  هااای بخااش

 از پووهشای  هاای  هسسا ؤم و دانشاگاهی  ۀجامعا  نهاد، مردم

 اجراشاد   های پرو   در درگیر های سازما  شناسایی طری 

 در مساائول افااراد بااا مصاااحبه و یادشااد  بخااش سااه در

 ۀمحاساب  براسااس  ساس   .شاد  یاه ته شاد  یاد هاای  ارگا 

 و بیناابینی  تمرکزیا  درجاه،  )مرکزیت مرکزیت معیارهای

 باازیگرا   ،شد  ییشناسا بازیگرا  برای ویو ( بردار مرکزیت

 آب سااهامی شاارکت شااام  کااه شاادند انتخاااب قدرتمنااد

 مرکااز یاازد، ای منطقااه آب مرکاازی دفتاار ،یاازد ای منطقااه

 ای منطقاه  بار   آبای،  تااریخی  های ساز  و قنات المللی بین

 بار ،  توزیا   شارکت  خورشایدی،  هاای  پووهش مرکز یزد،

 جهااد  ساازما   زیسات،  محایط  کا   ۀادار یزد، نداریاستا

 شهرساتا ،  کشااورزی  جهااد  مرکاز  یزد، استا  کشاورزی

 باا  سس  .شود می نهاد مردم های سازما  و نمونه کشاورزا 

 هاای  بخاش  در کارشناساا   و میانی مدیرا  ارشد، مدیرا 

ۀ تجربا  و کاری مختل  سواب  با مدیریتی و اجرایی مختل 
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 و گرفات  صاورت  سااختاریافته  نیماه ۀ بمصااح  قباول  قاب 

 .شد بررسی سازمانی های زیرساخت و قانونی ساختارهای

 آب بخش در DPSIR چارچوب

 را آب بخاش  در DPSIR مدل اعمال و بررسی نتایج 1 جدول

 هااای چااالش از هریااک ،یادشااد  جاادول در دهااد. ماای نشااا 

 باه  آب، بخاش  در باازیگرا   توساط  شاد   شناساایی  حکمرانی

 گرفتاه  نظر در DPSIR چارچوب در محرکه نیروی یک عنوا 

 بار  محرکاه  نیروهای این از هریک اثر بر که فشاری است. شد 

 را آبخاوا   کمای  حالت و آمد  وارد زیرزمینی آب مناب   ۀسامان

 حالات  تغییار  اثار  ربا  که ثیریأت نتیجه در و د کر تغییر دچار

 شاد   مشاخ   1 جادول  در آمد  وارد آبخوا  بر سدر ، کمی

 متناساب  پاسخ معرفی و ها چالش این از هریک، ادامه در است.

  است. شد  بررسی آب بخش در هرچالش با

 آب منابع های مجازات و جرم بین تناسب عدم 

 یار غ های چا  زیاد تعداد آب، بخش یرا مد از یکی ۀگدت به

 ،کشاور(  ک  در یرمجازغ چا  حلقه هزار 351 حدود) مجاز

 مجاازات  اسات.  نباود   بازدارناد   یفعل قانو  دهد یم نشا 

 منااب   بار  فشار موجب مجاز غیر چا  حدر ۀزمین در سبک

 عمیا   نیماه  و عمیا   های چا  حدر طری  از زیرزمینی آب

 ایان  در کاه  هاایی کار را  از یکای  بناابراین،  .]22[ شاود   می

 بازدارناد   ینقوان یبتصو باشد، داشته وجود تواند می زمینه

 آب یکنون ارزش و یبحران یطشرا اب متناسب آب، ۀینزم در

 باه  قاانو   باود   بازدارناد   ،کاه ای  گونه به است جامعه در

 .شود  منجر مجاز غیر چا  حدر از پیشگیری

 آب منابع زمینۀ در هییقضا ۀقو قضات کم ییآشنا 

 نباود   آشانا  آب، بخش شوندگا  مصاحبه از یکیۀ گدت به

 در گیاری   آساا  به آبی مناب  اهمیت به قضاییهۀ قو قضات

منجار   مجااز  غیر چا  حدر های پروند  برای مکافات تعیین

 باه  ،1 جادول  DPSIR تحلی  به توجه با را خود اثر و شد 

 زیرزمینای  آبۀ سادر  مخاز   حجم کسری افزایش صورت

 آب مناب  به داد  اهمیت منظور به ،بنابراین دهد. می نشا 

 باه  یرساان  آگااهی  و هاا  دادگاا   در آبۀ ویاو  شعب ایجاد با

 از حداظات  در 1اصالی  کنشاگرا   از یکی عنوا  به قضات،

 بار   امتخلدا  اندازی دست از مان  توا  می ،]23[ آبی مناب 

 .شد استا  آبی مناب 

                                                 
1. Main Actors 

 یهاا  چااه  انسداد ندیفرا ییقضا مراحل بودن بر زمان 

 رمجازیغ

 مراحا   باود   بار  زماا   آب، بخش مدیرا  از یکیۀ گدت به

 از غیرمجااز  هاای  چاا   انسداد و مجوز صدور فرایند قضایی

ۀ سدر آب سط  افت افزایش موجب که است دیگری عوام 

 از متشاک   ،آب پلای   تشاکی   باا  .شود  می زیرزمینی آب

 هاای  چاا   انساداد بارای   ای، منطقاه  آب و انتظاامی  نیروی

 هاای  برداشات  اضافه میزا  شکایت، فرایند از قب  غیرمجاز،

 یابد. می کاهش غیرمجاز های چا 

 و آب موضوعات به مجلس ندگانینما اغلب کم افاشر 

 یشاورا  مجلاس  و رویا ن وزارت نیبا  یهماهنگ عدم

 یاسالم

 موجاب  باه » آب، بخاش  شوندگا  مصاحبه از یکیۀ گدت به

 تمااامی ،آبۀ عادتناا توزیاا  قااانو  3ۀ ماااد ذیاا ۀ تبصاار

 شاد   حدار  قاانو   ایان  تصاویب  ساال  از قب  که هایی چا 

 قاانو   1389 سال کردند. یافتدر برداری بهر  مجوز بودند،

 کاه  شد تصویب 1385 سال از قب  های چا  تکلی  تعیین

 1385 ساال  تاا  مجااز  غیار  هاای  چا  تمامی ،آ  موجب به

 باه  «.کردند دریافت برداری بهر  مجوز و شد  تکلی  تعیین

 بار  را ضاربه  بیشاترین  کارشناسی غیر قوانین رسد می نظر

 باه  توجاه  با .]24[ است کرد  وارد زیرزمینی آب های سدر 

 در آب باا  مارتبط  قاوانین  تصاویب  از قبا   اگار  ،1 جدول

آثاار   از کااملی  ارزیابی نیرو، وزارت اسالمی، شورای مجل 

 در مخرب قوانین تصویب شاهد دهد، ارائه قانو  آ  اجرای

 بود. نخواهیم آب بخش

 یکشاورز آب بودن رایگان 

 آب نااب  م افات  روناد  آب، بخاش  مادیرا   از یکیۀ گدت به

 و شاد  تشادید   النظاار  حا   حا ف  قانو  از بعد زیرزمینی

 از کشااورزا   نامحادود  برداشات  هاا،  چاا   آب شد  رایگا 

 یگا ار  ارزش .را در پای داشات   زیرزمینای  آب هاای  سدر 

 ساابب توانااد یماا کشاااورزی، بخااش در آب یاقتصاااد

 کاشات  سامت  باه  کشااورزا   ساو   و اساراف  یبازدارندگ

 یگاا ار ارزش بااا شااود. پربااازد  و آبخااوا  کاام محصااوتت

 ۀنا یزم و افتاه ی کااهش  آب یتقاضاا  مقادار  آب، یاقتصاد

 ،نیهمچنا  ،]25[ شود یم  فراهم یساز ر یذخ و ییجو صرفه

 .ابدی یم شیافزا بخش نیا در آب مصرف یبازده
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 با متناسب آب چاه یگذار ارزش برای ییارهایمع ودنب 

 آبخوان یفیک و یکم اتیخصوص

 ودنب و آب واقعی قیمت نبود  مشخ  ،1 جدول به توجه با

 خصوصیات با متناسب آب چا  گ اری ارزشبرای  معیارهایی

 باین  غیررسامی  محلای  بازارهای ایجاد به آ ، کیدی و کمی

 بازارهاای  در اسات.   شاد  منجار  صانعت  بخش و کشاورزا 

 .]25[ نادارد  باازار  تنظیمات در نقشی هیچ دولت غیررسمی،

 داد. افازایش  را هاا  نظاارت  تاوا   مای  بآ رسمی بازار ایجاد با

 ساهامی  هاای  شارکت  آب، باازار  کناار  در توا  می ،همچنین

 افزایش سمت به را کشاورزی بخش کهکرد  ایجاد کشاورزی

 .دهد سو  آبی مناب  از وری بهر  میزا 

 و یاجتمااع  مالحظاات  لیا دال به نیقوان یاجرا عدم 

 یاسیس

 باه  و شاد   عرفای م 1 جدول در که دیگری محر  نیروهای از

 قاوانین  اجارای   شد اردو ،انجامید  غیرمجاز های چا  افزایش

 باه  بحا   ایان  ،البتاه  .اسات  سیاسی و اجتماعی مالحظات به

 اعتاراض  ایجااد  از جلوگیری منظور به جامعه اجتماعی شرایط

 در شاوندگا   مصااحبه  از یکیۀ گدت به .گردد   برمی نیز آشوب و

دلیا    باه  صنعتی واحد یک که زمانی» زیست، محیط سازما 

 روز ،شاود   مای  پلما   زیرزمینی، آب مناب  بود  آتیند  بح 

 و کنناد  مای  تجما   اساتانداری  مقابا   در کارکنا  تمامی بعد

 ایان  با مقابله برای «.شوند می صنعتی واحد بازگشایی خواستار

 ،1نهااد  ماردم  هاای  سازما  قدرتمندسازی ایبر توا  می مشک 

 باه  ها، NGO این کهای  گونه به ،دکر ریزی برنامه آب بخش در

 و تخلا   باروز  بارای  ماانعی  خاود  کاه  شاوند  قدرتمند قدری

 .باشند قوانین کرد  عم  سدارشی

 یمیاقل طیشرا به توجه بدون عیصنا ییجانما 

 آبای  و محیطای  شارایط  باه  توجاه  بادو   صنای  جانمایی

ۀ گدتا  باه  .]26[ شاود   می آب مصرف افزایشسبب  منطقه،

 و خشکساالی  بحرا  وجود با» آب، بخش  مسئوت از یکی

 نظیار  ،آب پرمصارف  صانای   ایجاد مجوز هنوز آب، کمبود

 در .«شاود  مای  داد  خشک مناط  این در فوتد یا و کاشی

 است رو هروب آب مناب  کمبود با که یزد استا  در که حالی

 از پاا   صانای   سمت به حرکت و سرزمین درست آمایش

 مانناد  آبخاوا   کام  و ینا یرزمیز آب مناب  بود  ند یآت نظر

                                                 
1  . Non Governmental Organization (NGO) 

 آب منااب   از برداشت کاهش به تواند می ،کیالکترون  یصنا

  .شود  منجر زیرزمینی

 نامتوازن ۀتوسع 

 تماامی  بارای  آبای  نیااز  ساازی  یکساا   به نامتواز ۀ توسع

 کاه  آنجا از و شود  می منجر زیرزمینی آبۀ سدر های بخش

 ،اسات  مشاتر   مناب  مصادی  از یکی زیرزمینی آب مناب 

 اگار  .]27[ یاباد  مای  شدت ها برداشت افزایش سر بر رقابت

 جملاه  از مصارف  کام  روساتایی  صانای   بار  تمرکز با بتوا 

 ایجاد غیریکسا  آبی نیازهای با هایی فعالیت ،دستی صنای 

 از کشااورزا  ۀ جامعا  ماد آدر از بخشای  که ای  گونه به ،کرد

 بار  فشاار  توا  می ،شود  مینأت جایگزین مشاغ  این طری 

   داد. کاهش را زیرزمینی آب مناب 

 اطالعات و آمار تیشفاف عدم 

 یازد،  ای منطقاه  آب در شاوندگا   مصاحبه که دیگریۀ نکت

 اشاار   آ  به استانداری، همچنین و استا  کشاورزی جهاد

 آب ا میاز  بحا   در اطالعاات  و آمار شدافیت عدم ،دندکر

 و شداف اطالعاتی ناب م که آنجا از .است کشاورزی مصرفی

 خواهاد  ها اری گ سیاست و ها گیری تصمیم مبنای مطمئن،

 آماار  غ ا، و آب متولی های سازما  ازیک هر اگر ،]28[ بود

 قارار  استا  در آمار متولی مرکز اختیار در را خود تخصصی

 درگا  در آنالین صورت به را اطالعات این آمار مرکز و هدد

 شاداف  سااز  زمیناه  تاوا   مای  ،دکنا  منتشار  خود اینترنتی

 شد. کشاورزی بخش مصرف آمارهای ساختن

 یبوم دانش به توجه بدون نینو علم ۀتوسع 

 باه  مرباو   قاوانین  تنظایم  در دولات تأثیر  شد  پررن  با

 ،تقاضااا ماادیریت و زیرزمیناای آب مناااب  از باارداری بهاار 

 بااه رو آباای، مناااب  ماادیریت مشااارکتی نظااام ،رفتااه رفتااه

 هاای کار را  بار  صارف  تمرکاز  .]29[ شاد  سسرد  فراموشی

 تنها نه ،1 جدول به توجه با دولتی، پایین به بات از کنترلی

 آبای  منااب   مادیریت  در باردارا   بهار   مشارکت کاهش به

 و آناا   باین  را بیشاتری  شاکاف  و فاصاله  بلکه ،شد منجر

 نظار  در باا  توانناد  مای  مرکزی های دولت .دکر ایجاد دولت

 باه  مرباو   قاوانین  تنظایم  در محلای  جوام  نقش گرفتن

 نقاش  تقاضاا،  مدیریت و زیرزمینی آب مناب  از برداری بهر 

 نیااز  ماورد  شارایط  تنظایم  و حمایت برای را حامی و ناظر

 ماادیریت اهااداف بااه رسااید  بااه منظااور محلاای، جواماا 

   کنند. ایدا آب مناب ۀ یکسارچ
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 با سبمتنا آب،زمینۀ  در بازدارند  قوانین تصویب

 جامعه در آب کنونی ارزش و بحرانی شرایط

 ارتبا  در قضاییهقوۀ  قضات کم آشنایی

 آب مناب  با

 غیر چا  حدر های پروند  در تسهی 

 مجاز
 ها دادگا  در آبویوۀ  شعب ایجاد

 فرایند قضایی مراح  بود  بر زما 

 غیرمجاز های چا  انسداد
 آب  یپل  یشکت زیرزمینی آب مناب  از براشت افزایش

 به مجل  نمایندگا  اغلب کم اشراف

 بین هماهنگی عدم و آب موضوعات

 اسالمی شورای مجل  و نیرو وزارت

 مخرب و غیرکارشناسی قوانین تصویب

 آبی مناب 

 توسط تصویب از قب  قوانین اجرایآثار  ارزیابی

 روین وزارت کارشناسا  و خبر  کارشناسا 

 کشاورزی آب بود  رایگا 

برای  کشاورز اقتصادیانگیزۀ  نداشتن

 نامحدود برداشت و جویی صرفه

 زیرزمینی آب های سدر  از کشاورزا 

 کشاورزی آب اقتصادی گ اری ارزش

 چا  گ اری ارزشبرای  معیارهایی ودنب

 و کمی خصوصیات با متناسب آب

 کیدی

 بین غیررسمی محلی بازارهای ایجاد

 صنعت بخش و کشاورزا 
 کشاورزی سهامی های شرکت و آب رسمی بازار ایجاد

 مالحظات دتی  به قوانین اجرای عدم

 سیاسی و اجتماعی

 از برداشت افزایش و تخل  یافتن ادامه

 آبی مناب 
 آب بخش در نهاد مردم های سازما  قدرتمندسازی

 شرایط به توجه بدو  صنای  جانمایی

 اقلیمی
 استا  در آب پرمصرف صنای  استقرار

 صنای  سمت به حرکت و سرزمین درست آمایش

 پا 

 نامتواز  ۀتوسع
 مناب  ینابود و یآب ازین یساز کسا ی

 ینیرزمیز آب

 و سال فصول از برخی در جایگزیندرآمد  ایجاد

 مصرف کم روستایی صنای  سمت به حرکت

 اطالعات و آمار شدافیت عدم

 در نادرست های گیری تصمیم

 افزایش و کشاورزی های سیاست

 زیرزمینی آب مناب  از برداشت

 مرکز به غ ا و آب های سازما  تخصصی آمارارائۀ 

 اطالعات یساز شداف برای استا  در آمار متولی

 دانش به توجه بدو  نوین علمتوسعۀ 

 بومی

 در بردارا  بهر  مشارکت کاهش

 آبی مناب  مدیریت

 دواح ایجاد و جوام  بومی دانش رویکرد از استداد 

 دولت توسط نظارتی

 

 غذا بخش در DPSIR چارچوب

 غ ا بخش در DPSIR مدل اعمال و بررسی نتایج 2 جدول

 هاای  چاالش  از هریک بررسی به ،ادامه در دهد. می نشا  را

 افازایش  محرکاه  نیروی عنوا  به غ ا بخش در شد  معرفی

 است. شد  پرداخته زیرزمینی آب مناب  بر فشار

 و یمیاقل طیشرا با یاریآب و تکش یالگو تناسب عدم 

 واحاد  در عملکارد  افزایش بدون ها گلخانه گسترش

 سطح

 عدم یزد استا  در کشاورزی، جهاد مدیرا  از یکیۀ گدت به

 بااه اقلیماای، شاارایط بااا آبیاااری و کشاات الگااوی تناسااب

 آب منااب   از برداشات  اضاافه  و وری کام  بهار   با کشاورزی

 ساامت بااه بایااد ،بنااابراین اساات.  شااد منجاار زیرزمیناای

 شاد  مهار هاای  محیط در کشت و اقلیم با مبتنی کشاورزی

 و آب مصرف در جویی صرفه بر عالو  کرد. حرکت (گلخانه)

 یباازده  شیافازا  و ناه یهز کااهش  بیشاتر،  محصول تولید

 کاه  است گلخانه کشتۀ توسع مزایای دیگر از نیز محصول

 شد خواهدمنجر  کشاورزا  قشر معیشت وضعیت بهبود به

 زمانی ،2 جدول در DPSIR ی تحل به توجه با .[31و  31]

 ساط   ،کناد  می تبدی  گلخانه به را خود زمین کشاورز که

 آب، مصارف  در نتیجاه  در دهاد،  مای  افازایش  را کشت زیر

 ارزیابی معیارهای ییهمگرا با گیرد. نمی صورت جویی صرفه

 باه  توجاه  باا  آنهاا  تعریا   و نیرو وزارت و کشاورزی جهاد

 کشات  زیار  ساط   افازایش  مثال، رایب آب، بحرا  شرایط
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 در ساط ،  واحاد  در آب وری بهر  افزایش همرا  به گلخانه

 ناو   تبادی   بار  عاالو   توا  می تشویقی، های سیاست کنار

 همرا  به نیز را آب مصرف در جویی صرفه ،گلخانه به کشت

 آب از متشاک   ای کمیتاه  تشاکی   با ،دیگر طرف از داشت.

 مهندساای نظااام سااازما  و کشاااورزی دجهااا ای، منطقااه

 باه  تاوا   مای  کشت(، ۀپروانۀ صادرکنند )سازما  کشاورزی

 آب میاازا  بااا متناسااب کشاااورز، کشاات زیاار سااط 

 بدو  گلخانه گسترش از مان  و کرد نظارت یافته، تخصی 

 .شد سط  واحد در عملکرد افزایش

 گلخانه احداث برای ۀ زیادیسرما به ازین 

 کشااورزی،  جهااد  ساازما   در ندگا شاو  مصااحبه ۀ گدت به

 باه  درصد 7 وام ،گلخانه احداثۀ زمین در کشاورزی جهاد»

 بارای  کشااورز  کاه  زماانی  اماا  دهاد.  می ارائه سال 7 مدت

ۀ وثیقا  مشاک   باا  ،کند می مراجعه بانک به وام این دریافت

ۀ کنناد  تساهی   هاای  سیاسات  « .شاود  می رو هروب لیاردییم

 ،گلخاناه  کشات  انادازی  را  یبارا  کشااورزا   به وام اعطای

 و آساا  کناد   را گلخانه کشت به باز کشت تبدی  تواند می

 .شود  منجر آب وری بهر  افزایش به

 مناابع  تیاهم مورد در کشاورز به یرسان یآگاه عدم 

 یآب

 اساتراتویک  و زیرزمینای  آب منااب   بود  پنها  به توجه با

 ،آب ساط   افات  آگااهی،  عادم  صورت در مناب ، این بود 

 عوام  از .]28[ داشت نخواهد کشاورز برای جدی مدهومی

 عناوا   باه  هاا  NGO از اساتداد   کشااورزا ،  سازی آگاهی

 باا  تاوا   مای  کاه  است کشاورزا  و دولت بین اتصالۀ حلق

 NGO استانداری، طرف از ها NGO ارزیابی معیارهایۀ ارائ

 توساط  آناا   معرفی با و کرد شناسایی را استانی برتر های

 ایاان هااای فعالیاات اثربخشاای جمعاای، ارتبااا  ی وسااا

 رهبارا   ،همچناین  داد. افازایش  را نهااد  مردم های سازما 

 در را کشاورزا  توانند می نیز استا  جماعتۀ ائم و م هبی

 بخاش  در آب جاویی  صارفه  لزوم و آبی مناب  بحرا ۀ زمین

 سازند. آگا  کشاورزی

 کشاورزان کشت نوع بر نظارت عدم 

 حتمای  آب، بحارا   بهیناه،  کشات  الگاوی  ودنب صورت در

 جهااد  در کارشناساا   از یکای ۀ گدتا  باه  .]25[ بود خواهد

 ،اسات  خشک هوای و آب با استانی که یزد در» کشاورزی،

 هار  برای «.باشد داشته کشتۀ اجاز نباید محصولی نو  هر

 تعری  کشت مدو  های برنامه بتوا  اگر یزد استا ۀ منطق

 با .شد آبی های برداشت اضافه ان م حدودی تا توا  می ،کرد

 تضامینی  خریاد  هاای  سیاست نیز و غ ا بازار تنظیم و مهار

 تاری  مناساب  هاای  گزینه توا  می دولت، توسط محصوتت

 دسات  د کار  کوتاا   منظاور  باه  .کارد  ایجاد کشاورز برای

 را محصاوتت  مساتقیم ۀ عرض بازارهای ا تو می نیز دتت 

 میاادین  از یکای  ،هدته در زرو یک کهای  گونه به دکر اجرا

 کشااورز،  و شود داد  قرار کشاورزا  اختیار در استا  بار تر 

 اختیااار در واسااطه باادو  را خااود تولیاادی محصااوتت

 دهد. قرار کنند  مصرف

 یکشاورز بخش در الگویی های طرح یاجرا عدم 

 عادم  باه  کشاورزی، بخش در الگویی های طرح اجرای عدم

 کشااورزا   و استا  کشاورزی ادجه بین اعتماد گیری شک 

 منجاار کشاااورزی بخااش در اصاالی بااازیگر دو عنااوا  بااه

 را موضاو   کشااورزی  جهاد در کارشناسا  از یکی .شود  می

 موفقیات  خاود  چشام  با تا کشاورز» :دارد می بیا  گونه این

 رهاا  بارای  زیادی رغبت نکند، مشاهد  را خا  کشت یک

 «.داشات  واهاد نخ کشت الگوی تغییر و سنتی کشت کرد 

 هاای  طرح اجرای و کشاورزی های پووهشۀ بودج افزایش با

 نبای  اعتمااد  میزا  توا  می خا ، های کشت برای الگویی

 داد. افزایش را کشاورزی جهاد  مسئوت و کشاورزا 

 بخش پژوهشگران و انیدانشگاه با ارتباط ۀحلق ودنب 

  کشاورزی

 در کااه دیگااری مشااکالت از ،2 جاادول بااه توجااه بااا

ۀ حلقا  ودنبا  دارد، وجاود  کشااورزی  بخاش  های زیرساخت

 جهادکشااورزی  مراکاز  پووهشگرا  و دانشگاهیا  با ارتبا 

 شاوندگا ،  مصااحبه  از یکیۀ گدت هب بنا امر همین که است

 نیز و دنیا روز به علم از کشاورزی کارشناسا  که شد سبب 

 نداشاته  اطالعای  هاا  استا  دیگر ناموف  و موف  های تجربه

 تجربیاات  مستندساازی  و بیشاتر  اطالعات تبادل با ند.باش

 کااری  ماوازی  جلاوی  تاوا   مای  استا ، هر در گرفته صورت

 در جویی صرفه به تا گرفت را پووهشی های طرح از بسیاری

 .ودشمنجر  هزینه و وقت
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 محرک یروین
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 فشار

Pressure 

 حالت

State 

 اثر
Impact 

 پاسخ

Response 

 شرایط با آبیاری و کشت الگوی تناسب عدم

 اقلیمی

 از برداشت اضافه و وری کم بهر  با کشاورزی

 زیرزمینی آب مناب 

ت
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آ
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ی
مین
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زی

 

ش
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ی
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ک
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ح

 
ز 
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 گلخانه کشت

 در عملکرد افزایش بدو  ها گلخانه گسترش

 سط  واحد

 برداشت افزایش و کشت زیر سط  افزایش

 مناب  از

 نیرو وزارت و کشاورزی جهاد ارزیابی معیارهای ییراگهم*

 آب مصرف کاهشبرای  تشویقی های سیاست *

 و کشااورزی  جهااد  ای، منطقه آب از متشک  ای کمیته *تشکی 

 کاشات  بر نظارت افزایشبرای  کشاورزی مهندسی نظام سازما 

 پروانه با متناسب

 گلخانه احداث برای ۀ زیادسرمای به نیاز
 کشت کرد  رها به کشاورز تمای  عدم

 سنتی

 باارای کشااورزا   باه  وام اعطاای کننادۀ   تساهی   هاای  سیاسات 

 گلخانه کشت اندازی را 

 اهمیت مورد در کشاورز به رسانی آگاهی عدم

 آبی مناب 

 و زیرزمینی آب مناب  از برداشت افزایش

 چا  بود  روشن مداوم

 و دولات  باین  اتصاال  ۀحلقا  عناوا   باه  هاا  NGO از اد *استد

 کشاورزا 

 در اساتا   جماعات ائماۀ   و م هبی رهبرا  پتانسی  از *استداد 

 کشاورز به رسانی آگاهی بح 

 تلویزیو  و رادیو نظیر جمعی ارتبا  وسای  از *استداد 

 کشاورزا  کشت نو  بر نظارت عدم
 وارد فشار و آب پرمصرف محصوتت کشت

 زیرزمینی آب مناب  بر شد 

 جهااد  توساط  منطقاه  هر برای کشت مدو  های برنامه *تعری 

 کشاورزی

 غ ا بازار تنظیم و مهار*

 محصوتت تضمینی خرید های *سیاست

 مساتقیم عرضاۀ   بازارهاای  ایجااد  با دتت  دستکرد   *کوتا 

 محصوتت

 بخش در الگویی های طرح اجرای عدم

 کشاورزی

 جهاد بین اداعتم گیری شک  عدم

 کشاورزا  و کشاورزی

 الگاویی  های طرح اجرای و کشاورزی های پووهشبودجۀ  افزایش

 خا  های کشت برای

 پووهشگرا  و دانشگاهیا  با ارتبا  حلقه ودبن

 کشاورزی بخش

 در کشاورزی نوین های روش از آگاهینا

 آب مصرف کاهشزمینۀ 
 راییاج و پووهشی مراکز بین ارتبا حلقۀ  ایجاد

 جهاد مراکز استانی بین اطالعات تبادل عدم

 کشاورزی

 و ناموف  و موف  های تجربه از ناآگاهی

 کاری موازی

 و کشااورزی زمیناۀ   در اساتا   هار  موف  تجربیات مستندسازی

 برداری برای بهر  ها استا  سایر به ارسال
 

 انرژی دربخش DPSIR چارچوب

 بخاش  در DPSIR مادل  اعماال  و بررسای  نتایج 3 جدول

 محرکه نیروهای از هریک ،ادامه در دهد. می نشا  را انر ی

 اناار ی بخااش در زیرزمیناای آب مناااب  برداشاات اضااافه

 است. شد  داد  توضی  تدکیک به

 یکشاورز بخش به یانرژ ۀیاران 

 از بایش  بارداری   بهار   موجاب  بار ،  باه  تار  آساا   دسترسی

گدتاۀ   هبا  .]32[ اسات   شد زیرزمینی آب های سدر  ظرفیت

 پما   از کشااورز  وقتای » انار ی  بخاش  کارشناسا  از یکی

 خرابای  و اساتهال   باه  توجاه  باا  کارد،  مای  اساتداد   دیزلی

 پیوساته  صاورت  باه  آب منااب   از برداشت دیزلی، های پم 

 همچناین  و هاا  چاا   شاد   برقای  باا  ولی گرفت. نمی صورت

 آب منااب   استحصاال  کشااورز،  به انر ی های یارانه تخصی 

 «.یافت ادامه مستمر صورت به و بیشتری شدت با نیزیرزمی

 یگا ار  قیمات  کناار  در انار ی  منااب   واقعی گ اری قیمت با

 از اصاولی  برداری بهر  به نسبت را کشاورز توا  می آب، مناب 

 .کرد ترغیب زیرزمینی آب مناب 

 باه  یکشاورز ۀکنند مصرف یادیز تعداد شدن اضافه 

 برق عیتوز ۀشبک

 ۀکنناد  مصرف زیادی تعداد کشاورزی، های  چا شد  برقی با

 بار  فشار امر این که شد اضافه بر  توزی شبکۀ  به کشاورزی

 .]33[ دهاد  مای  افازایش  درخور تاوجهی  صورت به را شبکه

 اساتا   از منااطقی  در شد ، بیا  3 جدول در که گونه هما 

 باه  توجاه  باا  تاوا   مای  ندارد، اقتصادی توجیه کشاورزی که

 نصاب  باا  خورشایدی،  انار ی  از اساتداد   رد اساتا   ظرفیت

 فاروش  و کشااورزا   توسط بر  تولید و خورشیدی های پن 

 و داد افازایش  را کشااورز درآمد  هم بر ، توزی شبکۀ  به آ 

   .کم کرد بر  توزی شبکۀ  بر فشاراز  هم
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 انرژی بخش در DPSIR مدل اعمال و بررسی .9 جدول

  محرک یروین

Driving Force 

  فشار

 Pressure 

 حالت

 State 

  اثر

Impact 

 پاسخ

 Response 

  کشاورزی بخش به انر یۀ یاران
 مناب  استحصال یافتن شدت

 زیرزمینی آب

ۀ سدر آب سط  افت

 زیرزمینی آب

 کسری افزایش

 مخز  حجم

 در انر ی مناب  واقعی گ اری قیمت

 آب مناب  گ اری قیمت کنار

 زیادی تعداد شد  اضافه

ۀ شبک به ورزیکشا ۀکنند مصرف

  بر  توزی 

 توزی ۀ شبک بر فشار افزایش

 های چا  افزایش دلی  به بر 

 کشاورزی

 در بر  خاموشی

 مصرف اوج زما 

 نارضایتی

 کنند  مصرف

 از استداد  با جایگزین مدآدر ایجاد

 بر  تولید و خورشیدی های پن 

 

 بحث

 انار ی  و غا ا  آب، بخاش  در ،3 اا 1 های جدول به توجه با

 بار  فشار افزایش به که محر  نیروی 2 و 8 ،11 ،بتیتر به

 آبۀ ساادر کماای وضااعیت تغییاار و زیرزمیناای آب مناااب 

 منجار  آبخاوا   مخاز   حجام  کساری  افزایش و زیرزمینی

 در ،DPSIR چاارچوب  از اساتداد   باا  شاد.  شناسایی  ،شد

باه   کاار  را  28 شاد ،  شناساایی  محر  نیروی 21 به پاسخ

 بخش سه های زیرساخت و ها تسیاس قوانین، اصالح منظور

 آب حکمرانای  چاارچوب  بهبود منظور به انر ی، و غ ا آب،

 بخش سه در DPSIR چارچوب بررسی .شد ارائه زیرزمینی

 و بخاش  ساه  میاا   ارتباا  ۀ دهند نشا  انر ی، و غ ا آب،

 وخامات  بار  شاد   تعری  نادرست قوانین و ها سیاست ثیرأت

 Psomas کاه  طور هما  .است زیرزمینی آبۀ سدر وضعیت

 یروهاین از یاریبس دادند، نشا  ،]34[( 2118) همکارا  و

 در شاه یر د،نشاو  یم منجر آب مناب  بر فشار به که محر 

 ۀدهناد  نشا  3 و 2 های جدول .دندار یانر  و غ ا بخش دو

 زیرزمینی، آب مناب  بر  شدوارد فشار که است موضو  این

 و غا ا  بخاش  در شاد   شناساایی  محار   نیروهای از ناشی

 در .یسات ن آب بخش محر  نیروهای فشار از کمتر ،انر ی

 ساه  پیوناد  باه  توجاه  بادو   نگار  بخشی های سیاست ،واق 

 آب منااب   از برداشات  تشادید  باه  انار ی  و غ ا آب، بخش

 ساختار اصالح منظور بهبنابراین،  .شود  می منجر زیرزمینی

 باین  ارتباطاات  گارفتن  نظار  در زیرزمینای،  آب حکمرانی

 .است ضروری نیز بخشی

 باین  ارتباطاتتأثیر  گرفتن نظر در بر عالو  سو، دیگر از

 منظاور  باه  زیرزمینای،  آب مناب  بر انر ی و غ ا آب، بخشی

 و ساااختارها بااه توجااه زیرزمیناای، آب حکمراناای اصااالح

 و هاا  ریازی  برناماه  اطالعاات،  و داناش  قاانونی،  های چارچوب

مقالاۀ   در یابد. می همیتا نیز بخش هر بازیگرا  و ها سیاست

 و ساااختارها اصااالح منظااور بااه آب، بخااش درحاضاار 

 هاای کار را  زیرزمینای،  آب حکمرانای  قاانونی  های چارچوب

 ایجااد  غیرمجااز،  چا  حدرزمینۀ  در بازدارند  قوانین تصویب

 قاوانین  ارزیاابی  آب، پلای   تشاکی   ها، دادگا  در آب شعب

 ارائاه  آب مناب  عیواق گ اری قیمت خبر ، کارشناسا  توسط

 باازار  ایجااد  هاای کار را  هاا،  سیاسات  اصاالح زمیناۀ   در .شد

 درآماد  منااب   ایجااد  سارزمین،  درسات  آماایش  آب، رسمی

 باه  نیاز،  بازیگرا  ۀزمین در و بومی دانش به توجه جایگزین،

 باه  نهاد مردم های سازما  و قضاییهقوۀ  قضات قدرتمندسازی

 ساازی  شاداف  .دشا  تأکیاد  آب بخاش  مهام  بازیگرا  عنوا 

 باه  نیاز  داد ، پاردازش  تخصصای  مرکاز  باه ارائۀ  با اطالعات

 اطالعاات  و داناش زمینۀ  در حکمرانی اصالح ح   را  عنوا 

 ساااختارها، اصااالح منظااور بااه غاا ا، بخااش در .شااد معرفاای

 غا ا  و آب متاولی  هاای  ساازما   ارزیابی معیارهای ییهمگرا

 و هااا سیاساات اصااالح منظااور بااه ،همچنااین .شااد معرفاای

 ساو   بارای  تشاویقی  های سیاست از استداد  ها، ریزی برنامه

 از جلااوگیری و گلخانااه کشاات ساامت بااه کشاااورزا  داد 

 ،ساط   واحاد  در عملکارد  افازایش  بدو  ها گلخانه گسترش

زمیناۀ   در و غا ا  باازار  مهار و کشت مدو  های برنامه تعری 

 مراکاز  باین  اطالعاات  تباادل  افازایش  نیاز  اطالعات و دانش

 هاای کار را  عنوا  به موف  تجربیات مستندسازی و شیپووه

 بااه ،همچنااین .شاادارائااه  زیرزمیناای آب حکمراناای اصااالح

 کلیادی  کارکناا   از یکی عنوا  به کشاورزا  آگاهی افزایش

 منظاور  باه  نیاز  انار ی  بخش در .شد پرداخته غ ا بخش در

 منااب   واقعای  گ اری قیمت کار را  قانونی، ساختارهای اصالح

 به جایگزیندرآمد  جادای همچنین و آب مناب  کنار در انر ی

 نتاایج  .شد مطرح زیرزمینی آب مناب  بر فشار کاهش منظور

 چاارچوب  در ایاراد  وجاود  دهاد  مای   نشاا   حاضار  پووهش

 کاه  شاود  میمنجر  بستری ایجاد به ،زیرزمینی آب حکمرانی

 آب منااب   مادیریت  زمیناۀ  در نادرسات  های تصمیمگرفتن 

 یریتمااد کااه  زمااانی .ا در پاای خواهااد داشااتر زیرزمیناای
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 بحارا   آماد   وجود به ی دل را یرزمینیز آب مناب  درستنا

 است یضرور نکته ینا به توجه یم،بدان آب مناب  یتوضع در

 خواهاد  نادرسات  حکمرانای  در یشاه ر نادرست، یریتمد که

 آب حکمرانای  بخاش  یرادهاای ا یبررس و یابیارز با و داشت

 آب منااب   تاوا   مای  ،آ د  کر برطرف در یسع و یرزمینیز

 بارای  ،واقا   در .دکار  یریتمد ی صح صورت به را یرزمینیز

  را  باه  فقاط  تاوا   نمای  زیرزمینای،  آب منااب   مشاک   ح 

 کوتاا   مدت یبرا آبخوا  یتوضع بهبود برای موقت های ح 

 صاحی   حکمرانای  به که ییساختارها یتمام بلکه ،دکر اکتدا

 و ی صاح  صاورت  به یدبا د،شو می رمنج زیرزمینی آب مناب 

 حکمرانای  یاابی ارز ،ینبنابرا .یردگ قرار یکدیگر کنار در جام 

 چگااونگی آ  در کااه یچااارچوب عنااوا  بااه یرزمیناایز آب

 مشاخ   زیرزمینی آب مناب  از برداری بهر  در گیری تصمیم

 .یابد می اهمیت ،شود  می

 گیری نتیجه

 DPSIR رچوبچا از استداد  با شد سعی حاضر پووهش در

 صاورت  زیرزمینی، آب حکمرانی ساختار از یجامع ارزیابی

 شارح ه ب توا  می را حاضر پووهش اصلی گیری نتیجه .گیرد

 :دکر خالصه زیر

  بخاش  سه در یقانون یساختارها اصالح یکارها را 

 سه های سیاست و ها برنامه ییرتغ ی،انر  و غ ا آب،

 آب مناااب  از برداشاات کاااهش بااه منظااور بخااش

 و اطالعااات شاادافیت بهبااود براساااس زیرزمیناای،

 شد. پیشنهاد کلیدی بازیگرا  قدرتمندسازی

 یجنتاا  یا  تحل باه  توجه با DPSIR،  آب حکمرانای 

 که دارد هایی ضع شد   مطالعه دشت در زیرزمینی

 چاا   حدار  ۀبازدارناد  یقاانون  سااختار  ودنبا  شاام  

 نباود   شاداف  منااب ،  گ اری یمتق عدم یرمجاز،غ

 یای واگرا ،باازیگرا   ضاعی   عام ت طالعات،ا و آمار

 آب بااا ماارتبط هااای بخااش یااابیارز یارهااایمع

 هااا ضااع  یاانا اصااالح باادو  و اساات زیرزمیناای

 آب مناااب  یتوضااع بهبااود بااه یاادیام تااوا  نماای

 داشت. دشت ینا یرزمینیز

  روی یاادبا یرزمیناای،ز آب حکمراناای اصااالح بارای 

 مجاااز، غیاار هااای چااا  بااا برخااورد قااوانین اصااالح

 ساازی  شداف زیرزمینی، آب اقتصادی گ اری زشار

 و آنهاا  باه  عماومی  دسترسی و آب مناب  اطالعات

 انار ی  و غا ا  آب، بخاش  سه بازیگرا  بهتر تعام 

 .شد متمرکز

 های ارزیابی نتایج DPSIR  چارچوب، ینا داد نشا 

 مارتبط   ئمساا  یا یشهر یبررس برای یمناسب ابزار

 آ  از داد اسات  و اسات  یرزمینای ز آب حکمرانی با

 مناساب  هاای  ح   را  سمت به را محققا  تواند می

 .دکن هدایت زیرزمینی آب حکمرانی ساختار اصالح

 ،دارد اهمیت  DPSIR چارچوب از استداد  در که ای نکته

 ای ریشاه  بررسای  رغام  باه  کاه  اسات  موضاو   ایان  به توجه

 آمااد  دساات بااه هااای پاسااخ چااارچوب، ایاان در مشااکالت

 از یاک  هایچ  روش ایان  و نادارد  بنادی  هرتبا  و بنادی  لویتوا

 ،بناابراین  کند. نمی بندی لویتوا را ها پاسخ و محر  نیروهای

 ارزیااابی بارای  بعاادی، هاای  پااووهش در شاود  ماای پیشانهاد 

 در را هاا  پاساخ  آثاار  آناا ،  بندی لویتوا و شد  ارائه های پاسخ

 ۀمحاساب  و اقتصاادی  ارزیاابی  باا  حکمرانی سناریوهای قالب

 هاای  مادل  از اساتداد   باا  و بررسی سناریو هر یاقتصاد سود

  .دکر بندی لویتوا را سناریوها چندمعیار ، گیری تصمیم
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