
 

 

 

 

 

 DOI: 10.22059/JRD.2022.346563.668747، 572-522 :1041، بهار و تابستان 1 ۀچهاردهم، شمار ۀدور

 

 

 

 شناسانه مبتنی بر فناوری کنتور هوشمند بازاندیشی نوسازی بوم

 *های زیرزمینی ایران در بخش توزیع آب
 2غالمرضا غفاری، 1عباس فقیه خراسانی

 52/92/2092تاریخ پذیرش:    90/25/2099تاریخ دریافت: 

 چکیده
فراتر رفته است؛ این درحالی است که دولت میلیارد مترمکعب  239میزان کسری مخازن آب زیرزمینی در ایران از مرز 

کوشید تا با واردکردن فناوری کنتور هوشمند به شبکۀ حکمرانی آب، مخازن آب زیرزمینی را به تعادل  2320از سال 

برداری از  حال، پروژۀ کنترل بهره بااین زیست باشد. توانست یک کوشش کارساز به نفع محیط این سیاست می برساند.

در طرح  ها یرزمینی، با ادامۀ روند هوشمندسازی توزیع آب و تالش برای کاستن از حجم برداشت از چاهمخازن آب ز

آرمانی سند سازگاری  اندازهای نبرد. چشم جایی به نیز راه 2303از سال  منابع آب زیرزمینی کشور بخشی تعادل احیا و

شده است نیز تاکنون به نتیجۀ مورد انتظار نرسیده است.  پیشین ابالغ های طرح برمبنای 2099که از اردیبهشت  آبی کم با

 نوسازی فرایند در راستای ای ایده توان می را آب حکمرانی شبکۀ به از آنجا که ورود یک فناوری دوستدار طبیعت

 دستاورد ارزیابی ابزار کارگیری به و شناسانه بوم نوسازی نظریۀ بازاندیشی در با قلمداد کرد، این مقاله شناسانه بوم

 های چاه روی شدن نصب کنتور هوشمند روی طرح اجباری پژوهی، مسئلۀ پیش سیاست در ذیل روش آن محیطی زیست

های مختلف  شناسانه در حکمرانی آب ایران در بخش در این مقاله، فرایند نوسازی بومکند.  می تحلیل را کشاورزی

شود. برمبنای مدل کیفی ارزیابی فرایند  محیطی بررسی می زیستبازار، نوآوری و فناوری، دولت، جامعۀ مدنی و آگاهی 

نمرۀ دستاورد کامل نوسازی  29از  2محیطی این فرایند در کشور با کسب نمرۀ  شناختی، نتیجۀ زیست نوسازی بوم

ل پژوهی نصب کنتور هوشمند برای کنتر مسئلۀ نهایی سیاست شناسانه، در مرحلۀ بسیار ضعیف قرار دارد. صورت بوم

برداری آب در ایران آمادگی الزم را برای چنین دگرگونی  برداشت آب این است که شبکۀ حکمرانی و بهره

توان با  بودن شرایط آب زیرزمینی در ایران می بحرانی محوری را در فرایند توزیع آب ندارد. با توجه به فوق فناوری

محیطی این طرح را با رویکردی  ی نتیجۀ زیستنشده در ارزیاب کسب نمرۀ 02شناختی،  حفظ روند نوسازی بوم

 شناسانه جبران کرد. اجتماعی و با توجه به اصول مشارکتی فرایند نوسازی بوم

 شناسانه، یزد. ، کنتور هوشمند، نوسازی بومایران حکمرانی آب زیست، شناسی محیط جامعههای کلیدی:  واژه

 
                                                            

ی مواجهۀ کشاورزان با فرایند نوسازی شناخت جامعهبررسی »مقالۀ پژوهشی مستخرج از رسالۀ دکتری با عنوان  *

 ، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.«کارگیری کنتور هوشمند ی زیرزمینی از طریق بهها آبشناسانۀ حکمرانی  بوم

  ،. دانشجوی دکتری مطالعات توسعۀ، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول(2
abbas.faghih@ut.ac.ir 

 ghaffary@ut.ac.irی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، شناس جامعه. دانشیار گروه 5

 



 Vol. 14, No. 1, Spinger and Summer 2022 

 
 
 
 
 
 

 

Reflections on the Ecological Modernization Process through the Use of 

Smart Meters in Iran’s Groundwater Distribution Sector
1
 

Abbas Faghih Khorasani2, Gholam Reza Ghaffari3 

Received: February 28, 2022 Accepted: August 19, 2022 

Abstract 
The deficit of underground water reservoirs in Iran has exceeded 130 billion cubic 

meters. At the same time, since 2004, the Iranian Water Authority has been trying to 

balance the underground water reservoirs by introducing smart meter technology in 

the water governance network. This policy could be an effective measure for the 

benefit of the environment. However, the project of controlling the use of 

underground water reservoirs with the continuation of the process of smart water 

distribution and trying to reduce the amount of withdrawal from wells in the 

“Restoration and Balancing Plan” of the country’s underground water resources in 

2013 was also unsuccessful. The ideal prospects of the “Water Scarcity Adaptation 

Document” announced since May 2021 based on the previous plans have also not 

yielded any results yet. Since the introduction of nature-friendly technology into the 

water governance network can be considered as an idea within the process of 

ecological modernization (EM), this article has tried to explain the problems of 

mandatory installation of smart meters on agricultural wells using the assessment 

tools of EM. In this article, the EM process in Iran's water governance was analyzed 

in different sectors of market, innovation and technology, government, civil society 

and environmental awareness. Based on the qualitative model for evaluating the 

ecological modernization process, the ecological result of this process in the country 

was classified in the very weak stage of such modernization with a score of 5 out of 

50 for the full realization of EM. The final result of the policy analysis of smart meter 

in Iran is that the water governance and stakeholder network are not fully prepared for 

such technology-driven transformation of water distribution. Considering the 

supercritical condition of underground water in Iran, the 45 points that were not 

achieved in the environmental outcome assessment of this project can be 

compensated through a social approach and according to the participatory principles 

of the ecological renewal process. 
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 مقدمه

است. این  مترمکعبمیلیارد  0متوسط کسری مخازن آب زیرزمینی در ایران ساالنه بیش از  

شورای عالی آب، در  2میلیارد مترمکعب رسیده است. 235به بیش از  2099میزان کسری تا سال 

« ی، تغذیۀ مصنوعی و پخش سیالببخش طرح تعادل»عنوان  پروژه با 25با معرفی  2320سال 

پروژه، با دو رویکرد اصلی  25جلوگیری کند. قرار بود در این  ها خوان آبکوشید تا از افت 

 رینظاز طریق اقداماتی  ها برداشتو کنترل و کاهش حجم  ها خوان آبیۀ تغذافزایش 

 یها چاه هوشمند و انسداد یاستفاده از کنتورها ،بران آبی و آموزش، تشکیل شورای رسان اطالع

. کشور به تعادل برسد یها دشت خوان )چهارم تا هفتم( آب توسعه ۀبرنام چهار یط رمجازیغ

که میزان  است یدر حال نیاکه ورودی و خروجی مخازن آب زیرزمینی یکسان باشد.  معنا نیبد

درصد مجموع آب ورودی به مخزن اعالم شده است. در  72ی در ایران، زیر برنامه قابلآب 

یدپذیر خود را برداشت کند، با درصد از کل منابع آب تجد 09 از شیب یاگر کشور حال، نیهم

تا  یکشاورز یها چاهبا ادامۀ رشد صعودی حفر  نیا بر عالوه. شدهد آبی مواجه خوا کمبحران 

(، 2302-2305) ازدهمشدن شورای عالی آب در دولت ی و پس از فعال 2302-2309 یآب سال

مطرح کرد.  2305های خود را در جلسۀ هشتم شورای عالی آب در سال  وزارت نیرو برنامه

ارائه داد و « رمجازیغهای  ورد قانونی با برداشتبرخ»ای با عنوان  وزارت نیرو ابتدا مصوبه

« بخشی منابع آب زیرزمینی کشور طرح احیا و تعادل»این مصوبه به طرحی با عنوان  تینهادر

 52مشتمل بر پانزده پروژه تبدیل شد که در جلسۀ پانزدهم شورای عالی آب کشور، در تاریخ 

های نیرو، جهاد  ی وزارتخانهبرابه تصویب رسید و در کنار این طرح، تکالیفی نیز  2303شهریور 

 صنعت، معدن و تجارت( و کشور مشخص شد.) صمتکشاورزی، 

 کل ه،توسع ششم ۀبرنام طول در ابتدا ،«ینیرزمیز یها آب یبخش تعادل و ایاح» جامع طرح

 و مخزن ساالنه( را در کشور متوقف ساخت یکسر) ینیرزمیز آب منابع از ها برداشت اضافه

و به سطح  کرد جبران را ها خوان آب یمخزن تجمع یکسر زانیم سال، ستیب مدت ظرف سپس

آب بود.  یدر حکمران« فرمان و کنترل» اریع تمام کردیرو کی نیا. رساند و متعادل هیتراز اول

 نیدومبرای  .شدهوشمند کنترل  یکنتورها وسیلۀ بهو سپس  افتی  کاهش یبردار بهره یها پروانه

                                                            
 20/22/2099ی مجلس شورای اسالمی، ها پژوهش. مرکز  2
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 نیابه میان آمد و  ستیز طیمحآب و  برداران بهرهبحث از وساطت فناوری در روابط میان  بار

برداشت آب  ، با کنترل فناوری از اضافهشده لیتعدی اصالح و ها پروانهدولت مصمم مطابق با  بار

 را به مرحلۀ تعادل و حتی به تراز مثبت رساند. ها خوان آبجلوگیری کرد و سپس 

ی بخش تعادلمخازن آب زیرزمینی از زمان ابالغ طرح جامع احیا و انۀ یسالکسری مستمر 

برآورد کسری تجمعی مخازن آب  2ادامه یافت. تصویر  شدت بهی زیرزمینی همچنان ها آب

 .دهد یم نشان 2300تا  2300زیرزمینی را از سال 

 
 1411تا  1400. کسری تجمعی مخازن آب زيرزمینی از سال 1تصوير 

 2099وسومین شورای عالی آب، آبان  منبع: گزارش چهل

که وزارت نیرو ابالغ کرد، آخرین « یآب کمبرنامۀ ملی سازگاری با »با  2099در اردیبهشت 

ی آب زیرزمینی انجام شده ها سفرهرسیدن  تعادل تالش حکمرانی آب کشور تا به امروز برای به

ۀ آن برای تعادل انیگرا آرمانی گذار هدف، و «سازگاری»تأکید این برنامه بر واژۀ است. 

، بیش 2029و جبران کسری مخازن تا پایان فاز دوم آن در  2092در فاز اول اجرا تا  اه خوان آب

ی بحرانی بود. در اینجا از ا نقطهۀ رسیدن به کنند انیبۀ برنامه جدیدی باشد، دهند نشاناز آنکه 

با این نقطۀ بحرانی طبیعت سازگار شوند تا بتوان  خواسته شد ها بخشهمۀ شهروندان در همۀ 

 در یسطح یها آب به یبخش تیاولو درواقع. فائق آمد ینیرزمیز یها آب در بخش کالتشبر م

 یبرا یکش برق آب، یحکمران یاز سو ینیرزمیز یها آب اشدنو ره یسدساز بزرگ یها پروژه
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 یکیتکن یها ضعف اساسبر که قاعدتاً یزلید یموتورها لیو تبد یکشاورز آب یها چاه

 در یبردار بهره یبا قدرت باال یبرق یروشن بماند به موتورها کسرهی سال تمام توانست ینم

برق و آب  ماندنگانیرا و چاه برداران بهره عملکرد بر نظارت ضعف سال، ساعات تمام

 و ییبه خودکفا دنیرس یآب برا تیمحصول در برابر اهم تیاهم جیدر کنار ترو یکشاورز

 رسانده یا نقطه بحران آب را به شد، یم یاریآب یسنت صورت به که عمدتاً یکشاورز یها مشوق

در اولین سال اجرای  .شد« سازگار» یطیشرا نیبا چن دیبا شد یم احساس 2302 سال از که بود

تمهیدات پیشین  همۀ( و پس از 2099-2300ی )آب کمی کارگروه سازگاری با ها دستورالعملمفاد 

و تمهیدات جدید از جمله کنترل برداشت آب زیرزمینی از طریق تحویل حجمی با کنتور 

، کشور همچنان با کسری مخازن آب ها چاهۀ افتی کاهشی بردار بهرهی ها پروانههوشمند براساس 

هداف زیرزمینی مواجه بود؛ بنابراین فرایند نوسازی حکمرانی آب، از طریق کنتور هوشمند به ا

 از: اند عبارتی مورد بحث در این مقاله ها پرسشخود نرسیده بود. تحت چنین شرایطی 

 ؟توانسته به اهداف خود دست پیدا کند ستیز طیمح. تا چه میزان فرایند دوستدار 2

مواجه  ییها چالش چههوشمند با  یها یفناور یریکارگ به قیطر از آب یحکمران ینوساز. 5

 شود؟ یم

 یشناخت بوم ینوساز

ی گذار استیسدر حوزۀ  2329یی است که از اوایل دهۀ ها هینظری، مجموعه شناخت بومنوسازی 

در میانه  قاًیدقزیستی جوامع صنعتی و  محور با مسائل محیط برای مواجهۀ فناورانه و نوآوری

جامعۀ صنعتی  نیاز درواقعی نوسازی در اروپا مانند تردمیل تولید مطرح شد. ها دهیای ضدها شهیاند

، ستیز طیمحی ساختاری در بخش نوآوری به نفع گذار هیسرمابه ورود بخش حکمرانی برای 

ابتدا « شناسانه بومنوسازی »ی مطرح شد. اصطالح طیمح ستیزی ها جنبشموضوعی بود که ابتدا در 

آلمانی که در مطالعات  شناسان جامعهی از ا عدهمطرح شد و سپس میان « 2مرکز علم برلین»در 

، شهرت اندکی یافت هستندبه اندیشمندان مکتب برلین مشهور  ستیز طیمحی گذار استیس

(. درنهایت با استفادۀ دولت سبز آلمان از اصطالح 5997؛ ژانیک، 5999؛ هوبر، 2009زیمرمن، )

 (.5992، ؛ مول2002هیجر، ) دیرساین مفهوم به شهرت  2022، در اکتبر شناسانه بومنوسازی 

                                                            
1. Berlin Science Center 
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 شناسانه بوم. تعاريف نوسازی 1جدول 

 یشناخت بوم ینوساز فيتعر پرداز هينظر

 (2020) سیمونیس
 کردنهماهنگ قیاز طر یطیمح ستیحل مشکالت ز راه یشناخت بوم ینوساز مفهوم

 .استو اقتصاد  یاکولوژ

 (2002) جریه
 نیا با دهد؛ یم صیرا تشخ یطیمح ستیمشکل ز یساختار تیماه یشناخت بوم ینوساز 

 کنند. یرا درون ستیز طیمراقبت از مح توانند یموجود م ینهادها که فرض

 (5999) کوهن

در  یکاربرد علم و فناور یاز روندها یکل یا کننده فیتوص یشناخت بوم ینوساز

در  تیمسئول نیاهداف متضاد ب دادن وفقتالش به  یاست و برا یطیمح ستیمشکالت ز

 .شود یاستفاده م یمستمر اقتصاد ۀو توسع ستیز طیقبال مح

 سوننفلد و مول

(5999) 

ملت و مشارکت -مداخالت دولت ،یاقتصاد و نوآور نیب ۀرابط یشناخت بوم ینوساز

 است. یطیمح ستیز جیبه نتا یابیدست یبرا یریگ میدر تصم یمل تیامن یها آژانس

 (5999النگهل )

 

 یا برنامهبلکه  ست،ین یشناخت جامعه یها هیاز نظر یا مجموعه یشناخت بوم ینوساز 

 .است ها استیاز س یا از مجموعه تیدر جهت حما یاسیس

 (5992) مول

 یندهایفرااز  یاجتماع-یعلم ریعنوان تفس به توان یرا م یشناخت بوم ینوساز مفهوم

 ی. مطالعات نوسازدیمختلف در جهان معاصر د یها اسیدر مق یطیمح ستیاصالح ز

تا  کنند یمختلف تالش م یاجتماع گرانینهادها و باز چگونه دهد ینشان م یشناخت بوم

 .کنند ادغام خود ۀروزمررا در عملکرد  یطیمح ستیز یها ینگران

 (5995) اشفورد

 :است شده ادغام ریز یۀنظر در یشناخت بوم ینوساز یۀنظر تکاملدرحال اصول 

 نیاست و ا یکنون یکیو اکولوژ یطیمح ستیمسئول مشکالت ز نشده کنترل یدار هیسرما

 ۀنیهز ۀدهند نشان یکاف ۀانداز کاالها و خدمات به متیاست که ق لیدل نیبه ا یتا حد

 یتأمل با توانند یحاضر و روشنفکر م ی. فعاالن صنعتستندیو مصرف ن دیتول یاجتماع

ملت خود کمک  یریپذ شهروندان موفق شوند، به رقابت یرفاه ماد شبردیدر پ ،متفکرانه

( الزم در محصوالت، ها ی)نوآور یو فن یعلم راتییدر تغ توانند یم نیکنند و همچن

اگر  ژهیو  به- ستیز طیمح یها مناسب به چالش ییمنظور پاسخگو و خدمات به ندهایفرا

 .کنند کمک -باشند ریدرگ نفعانیاز ذ یعیوس فیط

 .استو انتشار آن  کیستماتیاکوس ینوآور کی ،یشناخت بوم ینوساز (5992) کیجان

 (5992) مول
جوامع مدرن شاهد  دوم، ۀهزار انیاست که در پا نیا یشناخت بوم ینوساز یاصل ۀدیا

 خود هستند. ینهاد یدر طراح یکیو مالحظات اکولوژ ها دهیمتمرکز از منافع، ا یحرکت

هاوس و همکاران 

(5929) 

 گرانیتوسط دولت، بازار و باز یطیمح ستیاصول ز ،که در آن است یتیوضع به یابیدست

 .شود دهیمؤسسات و تجارت د ازیمورد ن یاستیعنوان هدف س به یمدن ۀجامع
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و  «یفناور در ینوآور»و  «اقتصاد» نیب داریپا ۀشبک کی ،یشناخت بوم ینوساز یۀنظربراساس 

 است. ازیمورد ن یطیمح ستیز جینتا نیبه بهتر یابیدست یبرا «یمدن ۀجامع»و  «دولت مداخالت»

است که  و معتقدکند  شناختی تأکید می بر نقش دولت در نوسازی بوم (2002جوزف هوبر )

محیطی توسط مقامات رسمی کامالً ضروری است  گذاری و مقررات زیست مبانی قانونی سیاست

ر کند. هوب گیری تجاری درجهت نوآوری فراهم می و عوامل الزم ثبات را برای فرایندهای تصمیم

عنوان  قید بازار است و نقش آن به ملت عامل تعادل در برابر رفتار بی-معتقد است دولت

هوبر  یها دگاهیدمحیطی اساسی است.  های مؤثر زیست ای فعال برای سیاست کننده تنظیم

 گرید عنوان ( به2007کوهن ) و( 5999(، سوننفلد )2002) جریه یها شهیاند بر( 2002)

 برآمدنی، ا مطالعهدر  (5999فردریک باتل ) .بود رگذاریتأث زیشناسانه ن بوم ینوساز شگامانیپ

ی خوب بهنظریۀ اجتماعی »یک  را یطیمح ستیزی ها استیسشناختی و نفوذ آن بر  نوسازی بوم

استدالل  (2007. موری کوهن )خواند یمدربارۀ سیاست و جامعه « یافته و بسیار مدون بسط

، دهند یمی را شکل طیمح ستیزاعی اصلی که گفتمان سیاست که دو نظریۀ اجتم کند یم

شناختی هستند. النگ و گارلتز  ( و نوسازی بوم2005ی جامعۀ ریسکی اولریش بک )ها یتئور

که نوسازی  کنند یم(، با بررسی چگونگی معرفی ریسک به سیاست عمومی ادعا 5997)

 ی است.طیمح ستیزت رویکرد نظری برای حل مشکالت سیاس نیمؤثرترشناختی  بوم

 محیطی يستزشناختی و چارچوب سازگار با نوآوری مقررات  . نوسازی بوم2جدول 

 استیس یمحتوا استیس هدف

و  یشناخت بوم یسازگار با نوساز ابزارها

 :که یدرصورت هستند، ینوآور

 کنند؛ یجادا یاقتصاد های مشوق -

 عمل کنند؛ یبیترک -

 هدف باشند؛ ینراهبرد و تدو یزیر بر برنامه یمبتن -

کنند و مراحل مختلف  یتحما یندفرا یکعنوان  به یاز نوآور -

 .بگیرند درنظر را انتشار/ینوآور

 ینوساز با سازگار است،یس سبک کی

 :که یدرصورت است، ینوآور و یشناخت بوم

 باشد؛ اجماع و وگو گفت براساس -

 ؛تداوم باشد یاعتماد و دارا قابل ،محاسبه قابل -

 باشد؛ گیر سخت و فعال قاطع، -

 ؛باشد یرپذ و انعطاف باز -

 .باشد محور مدیریت -
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 استیس یمحتوا استیس هدف

 ینوساز با سازگار گران،یباز یکربندیپ

 :که یدرصورت است، ینوآور و یشناخت بوم

 ؛کند یتحما یو عمود یافق های یاستس یکپارچگی از -

 ؛باشند شبکه مقررات، مختلف اهداف -

 باشد؛ محکم پذیر قانون و گذار قانون بین شبکۀ -

 در شبکه گنجانده شده باشند. مربوطه، نفعانذی -

 (2442: جانیک )منبع

 ی زيرزمینی از سوی حکمرانیها آبضرورت کنترل برداشت از 

تر  شده، مدیریت منابع آبی در مرحلۀ اول از سمت توزیع امری عملی با توجه به مطالب گفته

 تک تکهای زیرزمینی باید میزان برداشت از آب زیرزمینی  . برای مدیریت آبشود یمتلقی 

ی شود. اولین موضوع برای اقدام، ایجاد یک مبنای درست برای کنترل است. ریگ اندازهکشاورزان 

شود.  های زیرزمینی فعلی در منطقۀ مربوطه شروع می این با تشخیص شرایط حاکم بر آب

 بلندمدتهای  گیری کیفیت فعلی آب و براساس برنامه با اندازهمؤسسات دولتی ملزم هستند 

. پس از کنند نییتع کند،خود دربارۀ مدیریت آب، مقدار آبی را که باید هر چاه مجاز برداشت 

 آب برداشت بر کنترل اعمال به نوبت آب، برداشت یبرا چاه هر یۀسهم قیدق شدن مشخص

های  است. در روش اجرا قابل میرمستقیغبه دو صورت مستقیم و  کار نیا. رسد یم کشاورزان

رای مثال، زمان ب-کنند هایی برای تخمین حجم برداشتی آب استفاده می غیرمستقیم، از پروکسی

های  ، تخمین مصرف آب براساس سطح محصول و روشحال نیبااآبیاری سنتی و سطح آبیاری. 

 تواند یم محصول کی سطح واحد به شده رنظرگرفتهدآب  رایزآبیاری تا حدودی نادرست است؛ 

وهوایی و  ای به مزرعۀ دیگر متفاوت باشد؛ حتی اگر شرایط آب چشمگیری از مزرعه طور به

 م،یمستق یها کمتر در روش یها و احتمال خطا روش نیا یناکارآمد لیدلبه. خاک یکسان باشند

 ؛5929و همکاران،  ویکاستان ؛5922 همکاران، و وزمنیخواهد بود ) تر یها منطق استفاده از آن

 (.5997و همکاران،  یاکبر

گیری مستقیم برداشت آب، استفاده از کنتورهای مکانیکی در لولۀ  ترین روش اندازه ارزان

روش برای دستکاری است. شایان  نیتر بدنامترین و  زننده  بیآسخروجی پمپ است. این روش 

های  (. از دیگر روش5959شود )ونگ و همکاران،  ذکر است که این روش دیگر استفاده نمی

ها راهکار محققان برای نظارت بر پمپاژ آب  گیری برق اشاره کرد. سال توان به اندازه مستقیم می



 

 

 

 

 

 264شناسانه مبتنی بر فناوری کنتور هوشمند ...                    بازانديشی نوسازی بومفقیه خراسانی، غفاری/ 

 

 

؛ 2009چاندراکانت و رام، است )گذاری برق یا سهمیۀ برق بوده  زیرزمینی، استفاده از قیمت

، هزینۀ عمده در چاه نصب(؛ زیرا پس از 5923؛ کومار، 5929؛ استرند، 5990کمپر و همکاران، 

های زیرزمینی، انرژی مورد نیاز برای افزایش آب است و از آنجا که انرژی  استخراج آب

(. قیمت آب 5927 ی کنترل کرد )ذکری و همکاران،راحت بهتوان آن را  شود، می گیری می اندازه

زیرزمینی و برق به هم مرتبط هستند. چندین مطالعه، محدودکردن برق را از طریق یک ساختار 

اند  جایگزینی برای کنترل مستقیم پمپاژ آب زیرزمینی پیشنهاد کرده عنوان بهگذاری،  قیمت

کزیک، آب زیرزمینی در م ازحد شیب( برای کاهش پمپاژ 5990(. اسکات و شاه )5990)ذکری، 

راهکار اجرای تعرفۀ برق دوبلوکی را درنظر گرفتند. کشاورزان هر بار که از سهمیۀ برقشان فراتر 

، تعرفۀ بلوک دوم در سطح پایینی تعیین حال نیبااروند، باید تعرفۀ بلوک دوم را بپردازند.  می

تر از آن  هم(. م5990منصرف کند )ذکری،  ازحد شیبشده و بعید است که کشاورزان را از پمپاژ 

این است که در ایران، قیمت برق مصرفی کشاورزان نزدیک به صفر است که مانع استفاده از این 

عالوه رابطۀ بین پمپاژ آب و مصرف برق، خطی نیست. عالوه بر این، راندمان  شود. به روش می

فاوت است و شود، از یک پمپ به پمپ دیگر کامالً مت ای که برای پمپاژ استفاده می الکتریسیته

های زیرزمینی استفاده  گیری برق، از روشی نادقیق برای نظارت بر آب شود در اندازه موجب می

 (.5927ذکری و همکاران، شود )

 ی زیرزمینی، استفاده از کنتور آب هوشمند است که باها آبتر برای نظارت بر  روش پیشرفته

یرا در زمان واقعی به یک سرور ضد دستکاری است؛ ز اساساًکند. این روش  کارت کار می

کرد. در این راهکار،  دییتأتوان عملکرد آن را چندین بار در روز  شود؛ جایی که می متصل می

برداری  توان بهره شوند که از این طریق می اجبار مؤظف به نصب کنتورهای آب می مالکان چاه به

، استفاده از چنین حال نیباا(. 5959های زیرزمینی را تنظیم کرد )ونگ و همکاران،  بهینه از آب

ونگ ؛ 5990پاترا و میچل، شود )موها گیری، با هزینۀ نصب و نگهداری محدود می سیستم اندازه

گیری هوشمند  تنها در موارد معدودی اندازه (.5922؛ یورسیتی و همکاران، 5927و همکاران، 

آب در کشاورزی اجرا شده است و این رویکرد فقط زمانی موفق است که منابع مالی و فنی 

توان در  فق را میهای برخی از موارد مو کافی و پایدار برای حفظ سیستم در دسترس باشد. نمونه

؛ جهرمی و 5990ذکری، ؛ 5990چبان و همکاران، ) افتاردن، عمان، ایران و شمال غربی چین ی
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. (5959ونگ و همکاران، ؛ 5927ونگ و همکاران، ؛ 5927؛ ذکری و همکاران، 5920همکاران، 

 د:توان به موارد زیر اشاره کر کنتور هوشمند آب مزایای زیادی دارد که از جملۀ آن می

 آورند؛ دست بهدقیق میزان مصرف آب خود را  طور بهتوانند  . کشاورزان می2

های  توان برای کنترل مقدار کل آب و تجزیه و تحلیل آماری در مقیاس های اساسی را می داده. 5

 مختلف ارائه کرد؛

تواند محل کاشت را با  . با توجه به تغییرات مصرف آب برای محصوالت مختلف، دولت می3

 جویی در مصرف آب بهینه کند؛ ، برای صرفهشده مشاهدهتوجه به تولید آب 

 کردن آن، در سیستم مدیریت کرد؛  توان با از پیش تعیین . سهمیه را می0

ها با  مصرف آب خود را برای کاهش هزینه های توان تشویق کرد تا شیوه . کشاورزان را می2

 بهبود کارایی مصرف آب و کاهش ضایعات اصالح کنند؛

بین دولت و کشاورزان، بلکه بین  تنها نه. پس از ثبت سهمیۀ دقیق، انتقال و تجارت حق آبه 2

خواهد بود. این مسئله، مبنای ایدۀ ایجاد بازار  ریپذ امکانکشاورزان، کشاورزی و صنعت نیز 

 ب در ایران است.آ

تواند به کاهش هزینه و  سیم و فوری، در سیستم طراحی شده که می . انتقال دادۀ بی7

 دستی کمک کند و کارایی مدیریت را بهبود بخشد؛ صورت بهخواندن کنتور  اشتباه

توان با سایر ابزارهای مدیریتی برای نتایج بهتر ترکیب کرد؛ برای مثال،  . این سیستم را می2

تواند حفاظت از آب را بیشتر ترویج  گذاری متفاوت می های قیمت ارتباط این ابزار با سیاست

 کند.

 هایی به شرح زیر است: اما کنتور هوشمند دارای کاستی

ی اولیۀ زیادی برای نصب کلی گذار هیسرماسازی سیستم هزینۀ بسیاری دارد که نیاز به  . پیاده2

 دارد؛

 های زیاد و پراکنده دشوار است؛ هدلیل چا نگهداری آن به. 5

های طبیعی و مصنوعی  ها تحت شرایط بد کاری، آسیب روی چاه شده نصبپایانۀ  ساتیتأس .3

 (.5927شوند )ونگ و همکاران،  فراوانی را متحمل می

تصمیم به استفاده از آن در بخش  2320دلیل مزایای کنتور هوشمند، حاکمیت آب از سال  به

ی سنتی آبیاری ها روشاین در حالی بود که بخش مصرف آب همچنان به توزیع آب گرفت. 
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 یحکمران، ورود مستقل 2029 ۀده یشناسانه در اروپا بوم ینوساز ندیفرا برعکس،. داد یمادامه 

 یها آب تیبرداران آب از وضع بهره یطیمح ستیز یآگاه ۀنیزم شیبدون پ رانیآب در ا

نصب  شدن یاجبار ۀنیآب درزم یحکمران یها بخش ۀهم نکردن مشارکت نیو همچن ینیرزمیز

هزینۀ نصب کنتورهای  شناسانه آغاز شد. بوم ینوساز یدستور نوع ،ها چاه یروکنتور هوشمند 

 ی کشاورزی بود.ها چاههوشمند برعهدۀ مالکان 

 پژوهش انجام ۀویش

، مشخص است. ستیز طیمحی در بخش گذار استیسشناختی برای  اهمیت نظریۀ نوسازی بوم

، هزینۀ ها تیمحدودیی برای کاربرد آن وجود دارد. از جملۀ همین ها تیمحدود، هنوز حال نیباا

( معتقد است قبل از اینکه کاربرد 5999ی مدرن است. سوننفلد )ها یفناوراجتماعی کاربرد 

 رسمی تعریف عملیاتی شود. فرایند طور بهشناختی بررسی شود، ابتدا باید  نوسازی بوم

ی استاندارد نیست. این نقص در فرایند ارزیابی نوسازی شناخت بومسازی نوسازی  عملیاتی

اند استفاده از  پردازان را در معرض این انتقاد قرار داده است که نشان نداده شناختی، نظریه بوم

شناختی به بهبود یا دگرگونی اکولوژیکی منجر  یک چارچوب روش عنوان بهشناختی  نوسازی بوم

دهد. بررسی اثربخشی سیاست تغییر اقلیم  شود یا اینکه اثرات مستقیم بر محیط را کاهش می یم

شود، ممکن است نقطۀ مرجعی باشد که از  گیری می شناختی اندازه که در چارچوب نوسازی بوم

کردن چارچوب ایجاد کرد و رویکردهای تحقیقاتی کمی و کیفی  آن بتوان روشی برای عملیاتی

به شیوۀ  تواند یمحداکثررسیدن آن،  برد. سنجش اثربخشی و یافتن موانع به را به کار

پژوهی به معنای فرایند تشخیص مشکل، تصمیم سیاستی و  پژوهی انجام شود. سیاست سیاست

 (.59: 5952کارنی، است )ی کاهش یا حل مشکل ها راهوجوی  جست

برمبنای اثرگذاری  توان یمرا  شناسانه بومی نوسازی پژوه استیستعریف مسئله، برمبنای 

انجام داد؛ برای مثال، استی و پورتر  ستیز طیمحی سبز بر ها یفناوری مبتنی بر ها استیس

ی شناسایی کردند و یک شاخص طیمح ستیزی ها استیسمزایایی را برای تجزیه و تحلیل 

استی و پورتر، دند )دارا با استفاده از معیارهای کمی و کیفی ارائه  2(EPI)ی طیمح ستیزعملکرد 

استفاده « قوی»و « ضعیف»ها، برای تعیین عملکرد محیطی  (. این مقیاس و سایر مقیاس5992

                                                            
1. Environmental Performance Index (EPI) 
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شود که در  شناختی قوی، فرایندی مشارکتی و مشورتی به تصویر کشیده می اند. نوسازی بوم شده

محیطی  ستآن، دولت دسترسی به تمام اطالعات و نهادهای الزم برای دستیابی به نتایج زی

کند. سپس دولت قوانین را تنظیم و  مطلوب را برای بازارها و بازیگران جامعۀ مدنی فراهم می

شناختی ضعیف نتیجۀ مشارکت  . نوسازی بومکند یمبرای اطمینان از پیروی از آن، اقدام به کنترل 

بر ی تمرکز جا بهکند.  سمت بازار، قوانین را وضع می کمتر است. دولت با سوگیری به

ی جا بهالمللی، تمرکز بر کنترل ملی است و راهبرد قدرت متمرکز در دولت  وگوهای بین گفت

حاکم است. عملکرد محیطی ضعیف سیاست نوسازی  نفعان یذهای متنوع به  ارائۀ فرصت

 ، مبنای تعریف مسئله است.شناسانه بوم

 همکاران و هاوس مشاهدات مبنایبر یشناخت بوم ی. نوساز4 جدول

 یقو یشناخت بوم ینوساز فیضع یشناخت بوم ینوساز 

از  تصور

 ستیز طیمح
 یطیمح ستیز مصرف یبرا سودمند و یاقتصاد

 بازار منافع لیتسه دولت نقش

 ،یمشارکت یگذار فراوان پس از قانون ۀمداخل

 یها استیاصالحات در س ،یساختار نهاد دیتجد

 یو نظارت یاقتصاد

 کردیرو

 یگذار استیس
 یارتباطات یابزار

 یریگ میتصم سبک
 بسته یریگ می/تصمکیتکنوکرات

 یاسیو س ینخبگان اقتصاد ۀلیوس به
 مشارکت با باز، یریگ می/تصمیمشورت کیدموکرات

 یالملل نیب یمل کنترل تمرکز اسیمق

 ینوساز راهبرد

 یشناخت بوم
 متمرکز

 ینوساز یریگ جهت ۀارائ با متعدد امکانات متنوع،

 یشناخت بوم

 (2414) همکاران: هاوس و منبع

از کنتور  یبردار از بهره ران،یشناسانه در ا بوم ینوسازبه بحث  آب یحکمران محورکنترل ورود

 یاز آگاه شیپ ران،یآب در ا عیتوز هوشمند ینوسازآب آغاز شد.  عیهوشمند در بخش توز

 حال نیباا بود. یحکمران بخش ورود یاز مخاطرات بحران آب و درخواست کشاورزان برا یعموم
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اجتماعی نیز صورت  رندۀیدربرگبه کنترل حوزۀ توزیع آب، تسهیلگری  جانبه همهپس از این ورود 

، مرحلۀ نظارت و ارزیابی توسعه و اجرای سیاست برای ارزیابی شناسانه بومنپذیرفت. در نوسازی 

، ضروری است. ابندی یمۀ خود دست شد اعالمها به اهداف  و اینکه آیا آن ها استیسنیاز به 

( تعیین شد که در آن، کیفیت شواهد در 5992معیارهای ارزیابی توسط گویات و همکاران )

 .دشو یمی بند رتبهمقیاسی بین کیفیت بسیار قوی، قوی، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف 

س ضعیف تا شناختی در مقیا ی از نوسازی بومطورکل بهشناختی  پردازان نوسازی بوم نظریه

کردن نوسازی  کنند. برای این منظور و با درنظرگرفتن مسیرهایی برای عملیاتی قوی صحبت می

زیاد  وبرای کم، متوسط  29و  2و  9زیاد اتخاذ و مقادیر  وشناختی، معیارهای کم، متوسط  بوم

ب را ارزیابی حکمرانی آ 0شناختی اعمال شد. جدول  ی نوسازی بومها مدل)ضعیف به قوی( در 

ی بسیار قوی نوسازی طیمح ستیزدر یک برنامه با نتایج  شناسانه بومدر ورود به عرصۀ نوسازی 

 .دهد یمنشان  شناسانه بوم

 شناسانه بوم ینوساز یطیمح ستيز ۀجینت یابيارز. مدل 0 جدول

 استیس از هدف
 یشناخت بوم ینوساز

 ستيز طیو حفاظت از مح یاقتصاد ۀتوسع یجداساز

 29 . بازار2

 29 فناوری و . نوآوری5

 29 . دولت3

 29 مدنی . جامعۀ0

 29 محیطی یستز . آگاهی2

 29 یطیمح ستیز ۀجینت

انتظار داشت  توان یم شناسانه بومی یک برنامۀ قوی نوسازی ها بخشدر نمرۀ کامل، از همۀ 

همکاران ی حاصل شود. مطابق با معیار گوبات و طیمح ستیزۀ شد ینیب شیپکه همۀ نتایج 

(، 59-29(، ضعیف )29-9ی را در معیارهای بسیار ضعیف )طیمح ستیزنتیجۀ  توان یم( 5992)

ی کرد؛ بنابراین براساس معیار بند دسته( 29–09( و بسیار قوی )09–39(، قوی )39-59متوسط )

ی یک فرایند نوسازی طیمح ستیزنتیجۀ نهایی  توان یم( برای هر گزینه، 29-2-9ی )ا نمره سه

 را ارزیابی کرد. شناسانه ومب
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 گیری نتیجه و لیتحل

در حکمرانی آب ایران  شناسانه بومدر این بخش با هدف امتیازدهی به فرایند نوسازی  0جدول 

، هدف حکمرانی آب در ایران از ابتدای «سیاست هدف از»است. در بخش  لیتحل قابل

بهبود ، 2320کردن کنتور هوشمند به شبکۀ حکمرانی برای کنترل بخش توزیع آب در سال  اضافه

بیالن منابع آب زیرزمینی )سطح ایستابی( با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب اعالم شد. 

، بران آبی شورای ریگ شکلمع پروژۀ نیافتن جا دلیل کاهش اعتبارات اجرای طرح، تحقق به

ندادن اعتبارات الزم و نبود  آب از چیستی طرح، تخصیص برداران بهرهدلیل ناآگاهی  به عمدتاً

؛ ساعی و 2327زارعی، آب )در نظام حکمرانی  بران آبجایگاه حقوقی مشخص شورای 

میلیون  2/29(، افزایش میزان اراضی کشت آبی تا 2303؛ شکری و همکاران، 2302همکاران، 

و رهاشدن پروژۀ نصب کنتورهای هوشمند در  2309در سال « فدک»هکتار در طرح موسوم به 

، پور هی)گرانما قیدقی رسان اطالع(، عدم 2302بیگلری و همکاران، آب )نوع مصرف  رییتغ کنار 

و همکاران،  فرد دخت؛ تبریزی 2303عطایی و ایزدی، کشاورزان )نکردن  ( و مشارکت2302

دالیل  همچنان بهنیز  2305از سال  شناسانه بوم( به سرانجام نرسید. در مرحلۀ دوم نوسازی 2302

ی ها پروانهی اجباری بخش تعادلمختلفی از جمله نارضایتی عمومی کشاورزان از اصالح و 

توجهی به معیشت جایگزین برای کشاورزان، خردشدن مستمر اراضی  بی ی از چاه، بردار هبهر

در بخش  ژهیو به ها استانها، کمبود نیروی انسانی متخصص در  کشاورزی و تغییر کاربری آن

، ها چاهبودن آب کشاورزی از طریق برداشت از  امور اجتماعی برای تسهیلگری اجتماعی، ارزان

نداشتن کشاورزان  برای اجرای طرح و انگیزه شده فیتعری مالی دقیق ها پشتوانهیق و نبود آمار دق

امکان حفر غیرقانونی چاه بدون نیاز به نصب کنتور هوشمند،  تیدرنهابرای مشارکت در طرح و 

؛ فرزانه و همکاران، 2302و همکاران،  پور یافتاد )علبه مخاطره  یشناخت بومطرح نوسازی 

 (.2300ی، آب کم؛ کارگروه سازگاری با 2302

کنترل هوشمند،  یکنتور هوشمند برا یریکارگ و به یرزمینیآب ز مصرف دربارۀ: بازار .1

 را هوشمند کنتور نصب یرزمینی،آب ز «صنعتی مصارف» یبرا یرانآب در ا یحکمران

توانند  یمصنایع خود  اصوالًدلیل قیمت باالی آب برای صنعت،  به. است نساخته اجباری

گیری کنند. از سوی  یمتصمی نوین مصرف پایدار ها روشبرای کاهش مصرف آب از طریق 
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 تولید ابژۀ داند. آب ینمدیگر، بازار کشاورزی نیز خود را ملزم به استفاده از کنتور هوشمند 

نکردن بازار برای مشارکت در نصب کنتور هوشمند و  دلیل اجبار است؛ بنابراین به محصول

نشدن شواهدی مبنی بر حمایت بخش اقتصاد از ایدۀ کنتور هوشمند، نوسازی  دیده

 کند؛ ینمی کسب ا نمرهدر این مرحله  شناسانه بوم

فناوری کنتور هوشمند اگرچه ورود به دنیای حکمرانی هوشمند آب نوآوری و فناوری:  .2

نکردن  گیری و همچنین نصب یمتصمآنالین کنتورهای هوشمند با مراکز  است، نداشتن ارتباط

نکردن از  یبردار بهره، در کنار 2ی کشاورزیها چاهی کنتور هوشمند روی صددرصد

، بخش نوآوری و «اینترنت اشیا»های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مانند  یفناور

 تنها تا نیمۀ راه پیش آمده است؛ شناسانه بومفناوری نوسازی 

حکمران اصلی آب، توسعۀ اقتصادی و مسائل معیشتی را بر مسئلۀ  عنوان بهدولت دولت:  .3

های دولت پس از تصویب الزام کنتور هوشمند در  یاستسآب مقدم قرار داده است. 

 ینمدولت در تأ یتاولو توان یمکه  است یلیدال( از 2309( و فدک )2372ی طوبی )ها طرح

ی مختلف ها بخشتعارض منافع  از حفظ آب را مشخص ساخت. یشپ یشتاشتغال و مع

دولت در مسئلۀ آب میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و همچنین قیمت ارزان آب 

موفق  یاجرا دردولت را  توان یاست که م یلیدال ی کشاورزی ازها چاهشدن برق  و رایگان

 برداران بهرهبخشی به  یآگاهدلیل ضعف  از سویی، به .کردقلمداد  یفشناسانه ضع بوم ینوساز

های صدور  یسیونکمآب برای نصب کنتورهای هوشمند، شکایت کشاورزان از تصمیم 

ی ها چاهو افزایش تعداد  5یبردار بهرهی کشاورزی برای اصالح و تعدیل میزان ها چاهپروانه 

 یها برنامه نیافتن تحقق یندارند و همچنکنتور هوشمند ن یرمجاز که الزامی برای نصبغ

 شود. یم کمبخش  یننمره از ا 29 ینه،زم یندولت در ا

نشان داد سهم  2302تا  2320تحلیل مصوبات شورای عالی آب از سال جامعۀ مدنی:  .4

درصد  25/9یافته برای کنشگری در حکمرانی آب تنها  یصتخصکشاورزان از مجموع فضای 

                                                            
 .اند به کنتور هوشمند مجهز شده 2099سال  انیکشور تا پا یکشاورز یها درصد کل چاه 2/25حدود .  2

ی کشاورزی اصالح و تعدیل و سپس به ها چاهی از بردار بهرهی ها پروانه. برای مثال، در استان یزد که صددرصد 5

 برداران بهرهی کشاورزی به اتمام رسیده است، تمام ها چاهمالکان چاه ابالغ شده و نصب کنتور هوشمند روی همۀ 

 مصاحبه با اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات آب در استان یزد(.اند ) کردهچاه از تصمیم کمیسیون شکایت 
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درصد فضای  39(. براساس همین پژوهش، بیش از 2302 اکبری و همکاران،است )

کنشگری کل حکمرانی آب در اختیار وزارت نیرو است. فضای کنشگری وزارت نیرو 

یی بیش از فضای کنشگری دو کنشگر کلیدی دیگر، یعنی سازمان برنامه و بودجۀ تنها به

بران  ی آبها تشکل( است. همچنین اگر 02/0) یکشاورز( و وزارت جهاد 27/27کشور )

درصد( و نمایندگان صنف  9/25درصد(، کشاورزان ) 9/25) ها سمندرصد(،  9/23)

درصد( کنشگران جامعۀ مدنی محسوب شوند، مجموع فضای کنشگری  9/05کشاورزان )

همان(. است )درصد از مجموع فضای کنشگری در حکمرانی آب ایران  00/5این کنشگران 

 این بخش را صفر ارزیابی کرد؛توان امتیاز  یمسان  ینبد

پایلوت انتخاب  عنوان بهبرای سنجش امتیاز این بخش، استان یزد  محیطی: يستزآگاهی  .5

ی کشاورزی پس از ها چاهشدن نصب کنتور هوشمند روی  شد. دلیل انتخاب یزد، کامل

بر طبق محاسبات  ها چاهی از بردار بهرهی ها پروانهتکمیل فرایند اصالح و تعدیل تمام 

بوده است. با  2300مصوب « یبخش تعادلاحیا و »طرح  3در دستورالعمل شماره  شده عرضه

ی اردکان، بافق، مهریز، ها شهرستاندر استان یزد در « 2رویداد آبی»مشارکت در پنج جلسه 

 کننده مراجعهکشاورز  22کشاورز حاضر در جلسات و  73تفت و ابرکوه و کدگذاری بحث 

وگوها در بخش سطح آگاهی از  ی یزد و تحلیل تماتیک گفتا منطقهسئوالن شرکت آب به م

 آمد. دست به 2زیست، جدول  یطمحبحران 

 يزداستان  آبی يدادکشاورزان در جلسات رو وگوی گفت تماتیک تحلیل .5 جدول

 مفهوم )کد اولیه( ی فرعیها تم تم اصلی

 از مسائل کشاورزان یناآگاه
 یطیمح ستیز

 يیگرا لیتقل

 خودکفایی کشور تنها از طریق کشاورزی

امکان حل بحران آب زیرزمینی از طریق انتقال 
 آب و توزیع آن در بخش کشاورزی

 اهمیت نسل حاضر به آیندگان

 تصور مصرف باالی آب در صنعت

                                                            
ۀ آب از جمله فرماندار، مسئلشود: با مشارکت مسئوالن مرتبط با  یمجلساتی که در محل فرمانداری برگزار  .2

ی، شهردار ا منطقههای آب و فاضالب و شرکت آب  یندگینمایس رئبخشداران، فرماندهی نیروی انتظامی، دادستان، 

وگو با کشاورزان  استان یزد برای بحث و گفتی ا منطقهۀ آب و با حضور مدیرعامل آب مسئلو سایرین با محوریت 

 ی از آب و کنتور هوشمند. بردار بهرهی ها پروانهمنطقه دربارۀ مسائل مرتبط با اصالح و تعدیل 
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 مفهوم )کد اولیه( ی فرعیها تم تم اصلی

تصور سهم باالی اقتصاد کالن از صادرات 

 محصوالت کشاورزی

 يیرگرايتقد

 ی طبیعیها بحرانفرافکنی 

اهمیت مناسک برای اصالح وضع موجود 

 طبیعی

 يیگرا سنت

 یاریآبسنت کشت و  رییتغ یبرا یزگیانگ

 معرف منطقه عنوان بهاهمیت نوع محصول 

 ی قبلها نسلاهمیت نوع زندگی 

 احساس مالکیت به آب

 ابهام در قوانین

 قدمت چاه

اعتمادنکردن به حکمرانی آب و توانایی 

 یزیگر قانون

 نکردن مالکیت زیان مالی اثبات

 

ی و طیمح ستیزکشاورزی آب از بحران  بردان بهرهآگاهی عمومی  دهد یمنتایج جدول نشان 

ۀ انداز به، آب برای کشاورزان درواقعلزوم کنترل توزیع آب با ابزار کنتور هوشمند، کافی نیست. 

دلیل سوابق کشاورزی و  محصول و درآمد کشاورزی اهمیت ندارد. از سوی دیگر، بهدرخت، 

و امکان خرید و فروش آن بر  2اهمیت آن در مناطق روستایی و همچنین ابهام در قوانین آب

روی اراضی کشاورزی، آب از موضوع یک سرمایۀ ملی همگانی به ابزار تولید خصوصی تبدیل 

 خود را تا اندازۀ زیادی از دست داده است.ی طیمح ستیزشده و جایگاه 

ی بر مبنای کنتور هوشمند شناخت بومآمده از مباحث پیشین، نوسازی  دست بهی ها دادهبرمبنای 

 ارزیابی شده است. 2در ایران در جدول 

  

                                                            
ممنوعه حفر چاه و استفاده از ریدر مناطق غ 2322آب مصوب  ۀعادالن عیقانون توز 2 ۀموجب ماد مثال، به یبرا.  2

به  ازیروز بدون ن مترمکعب در شبانه 52 یآبده تیو باغچه تا ظرف یو شرب و بهداشت یمصرف خانگ یآب آن برا

 .مجاز اعالم شده است یبردار حفر و بهره ۀصدور پروان
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 رانيا آب یحکمران ۀحوزشناسانه در  بوم ینوساز یطیمح ستيز ۀجینت یابيارز. 6 جدول

 یشناخت بوم ینوساز 

 استیس از هدف
آب از  مصارف و منابع نیب تعادل جادیا با( یستابیا سطح) ینیرزمیآب ز منابع النیب بهبود

 کنتور هوشمند یریکارگ به قیطر

 9 بازار

 متوسط 22 یفناور و ینوآور

 متوسط 2/-295 دولت

 9 یمدن ۀجامع

 یآگاه

 یطیمح ستیز

 متوسط 2

 ۀجینت

 یطیمح ستیز

29-/22 

2+ 

 استفاده نیز آب مصرف بخش در و نشده تکمیل هوشمند کنتور بخش در فناوری و . نوآوری2

 .نیست الزامی اشیا اینترنت مانند محیطی زیست فناورانۀ مدرن ابزارهای از

 کنتور ابزار با زیرزمینی آب منابع توزیع بخش در کنترل برای جانبه همه ورود با . دولت5

 نبودن کافی. برسد زیرزمینی های آب بیالن شدن مثبت سپس و تعادل به تا کوشد می هوشمند

 و ندارند کامل همراهی طرح این با دولت اجزای همۀ. دهد می تقلیل 2 به را آن نمرۀ ابزار،

 در دولت بخش از کامل نمرۀ یک دلیل همین به است. نشده محقق پیش از شده ترسیم نتیجۀ

 .شود می کاسته شناسانه بوم نوسازی

 یریکارگ به یبرا رانیآب در ا یحکمران کردیتا با درنظر گرفتن رو تالش شدمقاله  نیادر 

 وشناسانه  بوم یفرایند نوساز کی آغازعنوان  به عیکنتور هوشمند در بخش توز یفناور

 ای ینوساز نیچن یدستاورد آب کرد،یرو نیا یطیمح ستیز ۀجیسنجش نت یفیمدل ک یریکارگ به

در  کردیرو نیا یطیمح ستیز یینها ۀجیمختلف سنجش نت یها بخش در جینتاد. شوارزیابی 

 اریما همچنان در سطح بس ،فرایند نیشدن ا ییسال از اجرا 27نشان داد با وجود گذشت  رانیا

 یسال اجرا نیدر اول ینیرزمیز یها آب یکسر جی. نتامداری قرارشناسانه  بوم ینوساز فیضع

 نیشیپ داتی( و پس از همۀ تمه2099-2300) یآب با کم یسازگارکارگروه  یها مفاد دستورالعمل

استان  ل در این دستورالعمل، برایمثا یبرا .کند یم دییمقاله را تأ نیا جینتا د،یو تعهدات جد
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بینی پیش( 2092-2300) برنامهدر طول فاز اول  یمترمکعب ونیلیم 222/553 ییجو صرفه ،زدی

سال  ششدر طول ی نیرزمیآب ز ۀسفر زانیم نیبه ا ییجو صورت صرفهدر شد شد. تصور می

 ی یزدکشاورز یها چاه یصددرصد زیبا وجود تجه( به تعادل خواهد رسید. 2092)یعنی تا سال 

 برنامه از آب، در همان سال اول یبردار بهره یها به کنتور هوشمند و اصالح تمام پروانه

)در حدود  ینیرزمیآب ز یها سفره یمترمکعب ونیلیم 329 یبا کسر ، این استان(2300-2099)

رشد  ،یمیاقل رییبا درنظرگرفتن تغ 2092سال  یبرا ینیب شیاز پ شیمترمکعب ب ونیلیم 229

(. زدی یا شرکت آب منطقه رعاملیمؤثر( مواجه شد)مصاحبه مد یفاکتورها ریو سا تیجمع

 یعنوان ابزار نوسا ورود کنتور هوشمند به ،پژوهی استیس کردروی با آمدهدست  به جیبراساس نتا

آب را دگرگون  عیروند توز توانست یم که آببرداران  و بهره یحکمران ۀبکش بهشناسانه  بوم

 یدگرگون نای یبرا یکامل یشبکه همچنان آمادگ نی. اابدیبه اهداف خود دست  هکند، نتوانست

در  ینیرزمیآب ز طیبودن شرا یبحران آب را ندارد. با توجه به فوق عیمحور در فرایند توز یفناور

 ۀجینشده در ارزیابی نت کسب ۀنمر 02 ،یشناخت بوم یبا حفظ روند نوساز توان یم رانیا

 یآب، گسترش نوساز ۀارکان دولت دربار ۀمواضع هم یکپارچگیرا با  حطر نیا یطیمح ستیز

اتخاذ  ا،یاش نترنتیمدرن مانند ا یها یفناور از هاستفاد با آب مصرف بخش بهشناسانه  بوم

 .کرد جبرانشناسانه  بوم یفرایند نوساز یو توجه به اصول مشارکت یاجتماع یکردهایرو

در حکمرانی آب ایران با استفاده از ابزار  شناسانه بومی نوسازی طیمح ستیزامتیاز نتیجۀ 

بازار ضعیف، نوآوری و فناوری متوسط، دولت متوسط، جامعۀ ) 22از کل  2کنتور هوشمند 

گفت  توان یمو بنابراین  شود یمی متوسط( ارزیابی طیمح ستیزمدنی ضعیف و آگاهی 

ی از کنتور هوشمند ریگ بهرهحکمرانی آب با  شناسانه بومی نوسازی طیمح ستیزدستاوردهای 

( 29-9همچنان در بخش بسیار ضعیف ) 2320 ابزار فراگیر این فرایند در ایران از سال عنوان به

ی حاصل از طیمح ستیزنتیجۀ بسیار ضعیف   ی،پژوه استیس متأخرقرار دارد. براساس رویکرد 

تعریف مسئله باشد. با  منشأ تواند یم  شدن کنتور هوشمند در توزیع آب ایران، سیاست اجباری

چنین  توان یممسئلۀ اصلی را   ی،شناخت بومی مختلف ارزیابی نوسازی ها نهیزمتوجه به بحث در 

ی صنعتی و ها بخش برداران بهرهتعریف کرد که شبکۀ حکمرانی آب در ایران شامل دولت و 

ی محور را ندارد. آموزش کشاورزان و فناورکشاورزی آن، آمادگی کامل برای دگرگونی 

و توسعۀ آن،  بران آبای ی دربارۀ بحران جدی آب، بخشیدن امتیازات بیشتر به شوررسان اطالع
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در حکمرانی آب از سویی و  گذار استیسی اجتماعی به نهادهای ها بخششدن  همچنین افزوده

در نهادهای آموزشی  ستیز طیمحشناسی  ی و روانشناس جامعهی آموزشی ها گروهی ریگ شکل

محورشدن بخش مصرف آب با استفاده از  یفناور، تر مهمکشور از سوی دیگر و از همه 

شدن تر یمشارکتدر فرایند  تواند یمنیاز آبی کشاورزی کمتر شود نیز  اصوالًابزارهای هوشمند که 

 باشد. مؤثرۀ آن شناسان بومحکمرانی آب و تسهیل روند نوسازی 

 منابع

(. بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: 2302اکبری، محمدرضا و همکاران )

، دورۀ عمومی گذاری یاستس پژوهشی-علمی فصلنامۀ(، 2307-2320تحلیلی مبتنی بر مصوبات )

 .32-0: 0پنجم، شمارۀ 

های  یرهزنجآب در  (. توسعۀ مدلی جهت تحلیل مصرف2302بیگلری، شیرین و موسوی راد، سیدحامد )

 یمهندس المللی ینکنفرانس ب سیزدهمینین صنایع با توجه به مطالعۀ موردی صنایع فلزی، تأم

 ، بابلسر.یعصنا

های  برداران از تشکل (. عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره2302دخت فرد، النا و همکاران ) تبریزی

 .022-092: 3ام، شمارۀ  ، دورۀ سیکشاورزی در آب پژوهشدر حوضۀ سد سهند هشترود،  بران آب

و مشکالت تشکل آب بران در  مسائل(. تحلیل و بررسی 2327زارعی دستگردی، زهرا و همکاران )

 ونهم، ، دورۀ سیایران کشاورزی علومی بخش جرقویۀ شهرستان اصفهان، رسان آبمدیریت شبکۀ 

 .532-557 (:کشاورزی توسعۀاقتصاد و  یژۀ)و 2 ۀشمار

بران شهرستان  ی آبها تشکل(. ارزیابی و مقایسۀ کارایی فنی 2302، فریناسادات و همکاران )ساعی

 .00-57: 35، دورۀ هشتم، شمارۀ کشاورزی و تعاون فصلنامۀمراغه، 

ی آب بران در ها تشکلبر موفقیت  مؤثر(. شناسایی و تحلیل عوامل 2303شکری، زهرا و همکاران )

، دورۀ (آب و خاک)علوم  کشاورزی در آب پژوهشالبرز،  پروژۀ مدیریت جامع آب و خاک

 .529-502 ب:2وهشتم، شمارۀ  بیست

، بران آبهای  (. عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به ایجاد تشکل2303عطایی، پوریا و ایزدی، نسیم )

 .570-520: 5وچهارم، شمارۀ  پنجاه ، دورۀایران کشاورزی توسعۀاقتصاد و  تحقیقات فصلنامۀ

ی منابع آب زیرزمینی، مطالعۀ موردی: دشت بخش تعادل(. بررسی طرح احیا و 2302پور و همکاران ) یعل

-5). دانشگاه صنعتی اصفهان زهکشی و آبیاری ملی کنگرۀ دومینپایلوت ممنوعۀ بحرانی نیشابور، 

 .(2302 شهریور 0
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تم منابع آب زیرزمینی محدودۀ رفسنجان (. تحلیل بستر نهادی سیس2302فرزانه، محمدرضا و همکاران )

 .25-27: 5، سال دوازدهم، شمارۀ ایران آب منابع تحقیقاتبا رویکرد پویایی سیستم، 

(. بررسی نقش آموزشی رسانۀ ملی در اصالح الگوی 2302نژاد، مجید ) یگدلیبپور، علی و  یهگرانما

ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  یکارشناسنامۀ  یانپامصرف آب در بین شهروندان تهرانی، 

 .مرکزی
Akbari, M., Toomanian, N., Droogers, P., Bastiaanssen, W., & Gieske, A. (2007). Monitoring 

irrigation performance in Esfahan, Iran, using NOAA satellite imagery. Agricultural water 

management, 88(1-3), 99-109. 

Castaño, S., Sanz, D., & Gómez-Alday, J. J. (2010). Methodology for quantifying groundwater 

abstractions for agriculture via remote sensing and GIS. Water resources 

management, 24(4), 795-814.  

Chandrakanth, M. G., & Romm, J. (1990). Groundwater depletion in India—institutional 

management regimes. Natural Resources Journal, 485-501. 

Chebaane, M., El-Naser, H., Fitch, J., Hijazi, A., & Jabbarin, A. (2004). Participatory 

groundwater management in Jordan: development and analysis of options. Hydrogeology 

Journal, 12(1), 14-32. 

Dunnivant, F. M., & Anders, E. (2006). A basic introduction to pollutant fate and transport: an 

integrated approach with chemistry, modeling, risk assessment, and environmental 

legislation. John Wiley & Sons. 

Glynn, P., Cadman, T., & Maraseni, T. N. (2017). Business, organized labor and climate 

policy: forging a role at the negotiating table. Edward Elgar Publishing. 

Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Kunz, R., Jaeschke, R., Helfand, M., Liberati, A., ... & 

Schünemann, H. J. (2008). Incorporating considerations of resources use into grading 

recommendations. Bmj, 336(7654), 1170-1173. 

Howes, M., McKenzie, M., Gleeson, B., Gray, R., Byrne, J., & Daniels, P. (2010). Adapting 

ecological modernisation to the Australian context. Journal of Integrative Environmental 

Sciences, 7(1), 5-21. 

Jahromi, H. N., Hamedani, M. J., Dolatabadi, S. F., & Abbasi, P. (2014). Smart energy and 

water meter: a novel vision to groundwater monitoring and management. Procedia 

Engineering, 70, 877-881. 

Jänicke, M. (2008). Ecological modernisation: new perspectives. Journal of cleaner 

production, 16(5), 557-565. 

Zekri, S., Madani, K., Bazargan-Lari, M. R., Kotagama, H., & Kalbus, E. (2017). Feasibility of 

adopting smart water meters in aquifer management: An integrated hydro-economic 

analysis. Agricultural Water Management, 181, 85-93. 

Kløve, B., Allan, A., Bertrand, G., Druzynska, E., Ertürk, A., Goldscheider, N., ... & Schipper, 

P. (2011). Groundwater dependent ecosystems. Part II. Ecosystem services and 

management in Europe under risk of climate change and land use 

intensification. Environmental Science & Policy, 14(7), 782-793. 

Kolbe, S. (2020). Join the urban water industry commitment to the UN SDGs [Online]. Water 

Services Association of Australia. Available: https://www.wsaa.asn.au/news/join-urban-

water-industry-commitment-un-sdgs. Accessed 1 Feb 2022. 

Kumar, D. M. (2013). Raising agricultural productivity, reducing groundwater use and 

mitigating carbon emissions: Role of energy pricing in farm sector. Indian Journal of 

Agricultural Economics, 68(902-2016-66838), 275-291. 

Mohapatra, S. P., & Mitchell, A. (2009). Groundwater demand management in the Great Lakes 

Basin—directions for new policies. Water Resources Management, 23(3), 457-475. 



 

 

 

 

 

 1041، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ چهاردهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستايی                           226 

  

 

Rutherfurd, I. A. N., & Finlayson, B. (2011). Whither Australia: will availability of water 

constrain the growth of Australia's population?. Geographical Research, 49(3), 301-316. 

Scott, C. A., & Shah, T. (2004). Groundwater overdraft reduction through agricultural energy 

policy: insights from India and Mexico. International Journal of Water Resources 

Development, 20(2), 149-164. 

van Steenbergen, F., Kumsa, A., & Al-Awlaki, N. (2015). Understanding political will in 

groundwater management: Comparing Yemen and Ethiopia. Water Alternatives, 8(1), 

774-799. 

Strand, J. (2010). The full economic cost of groundwater extraction, Policy Research Working 

Paper 5494, The World Bank, Development Research Goup, Enviroment and Energyu 

Team, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract id=1721332. 
UN Department of Economic and Social Affairs, 2020. The 17 Goals [online]. United Nations. 

Available: https://sdgs.un.org/goals. Accessed 20 Feb 2022. 

Ursitti, A., Giannoccaro, G., Prosperi, M., De Meo, E., & De Gennaro, B. C. (2018). The 

magnitude and cost of groundwater metering and control in agriculture. Water, 10(3), 344. 

Usman, M., Liedl, R., & Awan, U. K. (2015). Spatio-temporal estimation of consumptive water 

use for assessment of irrigation system performance and management of water resources 

in irrigated Indus Basin, Pakistan. Journal of hydrology, 525, 26-41. 

Wada, Y., van Beek, L. P., & Bierkens, M. F. (2012). Nonsustainable groundwater sustaining 

irrigation: A global assessment. Water Resources Research, 48(6). 

Wang, L., Kinzelbach, W., Yao, H., Steiner, J., & Wang, H. (2020). How to Meter Agricultural 

Pumping at Numerous Small-Scale Wells?—An Indirect Monitoring Method Using 

Electric Energy as Proxy. Water, 12(9), 2477. 

Wang, X., Shao, J., Steenbergen, F. V., & Zhang, Q. (2017). Implementing the prepaid smart 

meter system for irrigated groundwater production in northern China: Status and 

problems. Water, 9(6), 379. 

World Water Assessment Programme (United Nations), & UN-Water. (2009). The United 

Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World. Paris: 

UNESCO, and London: Earthscan. 

Zekri, S. (2009). Controlling groundwater pumping online. Journal of Environmental 

Management, 90(11), 3581-3588. 

Zekri, S., Madani, K., Bazargan-Lari, M. R., Kotagama, H., & Kalbus, E. (2017). Feasibility of 

adopting smart water meters in aquifer management: An integrated hydro-economic 

analysis. Agricultural Water Management, 181, 85-93. 


