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  بخشی  اثرات نقد رویکرد حاکم بر طرح احیا و تعادل

  آب زیرزمینی و ارائه راهکارها در محدوده مطالعاتی رفسنجان منابع
  

  3فرشاد مؤمنی و 2، علی باقري1محمدرضا فرزانه*
  دانشگاه عالمه طباطبایی ،استاد گروه اقتصاد3دانشگاه تربیت مدرس،  ،دانشیار گروه مهندسی منابع آب2زیست کرج،  استادیار دانشکده محیط1

  6/11/97؛ تاریخ پذیرش:  15/4/95تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هاي اصلی  برداري ناپایدار از منابع آب زیرزمینی یکی از مشکالت و چالش روند روزافزون بهره :سابقه و هدف
المللی، حکمرانی مشارکتی و ابعاد آن را با رویکرد نهادي  ساختار حکمرانی آب کشور است. در شرایطی که منابع بین

فرض  دانند، ولی کماکان رویکردهاي دستوري و رویکردهایی که مبتنی بر منابع مشترك می راهکار خروج از تراژدي
گردد.  است در قبال مشکالت مرتبط با منابع آب زیرزمینی کشور اتخاذ میجمعی اطالعات کامل و رفتار خردمندانه 

  باشد. رویکرد جایگزین می مطالعه نقد این رویکرد و ارائه هدف این
  

مبانی رویکرد  ،با تمرکز بر مشکالت منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی رفسنجان پژوهشدر این  ها: مواد و روش
سازي آن در محدوده مطالعاتی رفسنجان، تجویزات نهادي استخراج گردید. سه سطح تحلیل  ، با پیادهشده ارائهنهادي 

استفاده گردید،  شده ریزي برنامهو تئوري رفتار  در این مطالعه مدنظر قرار گرفت. در سطح فردي از روش تحقیق کیفی
در سطح محلی از روش تحقیق کمی جهت اثربخشی اکولوژیکی و از روش تحقیق کیفی جهت بررسی سطح پذیرش 

گیري از روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوا اسناد مکتوب،  سازمانی استفاده شد و در سطح کالن نیز با بهره
  ادل بخشی منابع آب زیرزمینی صورت پذیرفت.شناسی طرح احیا و تع آسیب

  

 بخشی منابع آب زیرزمینی در محدوده اجراي طرح احیا و تعادل  نتیجه درکاهش سطح درآمد سرانه  بیانگرنتایج  نتایج:
توان  بینی نشود نمی برداران پیش هایی براي جایگزینی معیشت بهره ریزي تا زمانی که برنامه بنابراینمطالعاتی بوده است. 

ها و  جاري تبدیل گردد و این نگرانی وجود دارد که مقاومت قاعده بهدر عرصه عمل  مزبورانتظار داشت اهداف طرح 
سطح پایین پذیرش دلیل این مدعا نیز  ها باعث شکست آن خواهد شد. طرح گونه روي این زدگی اجتماعی پیش پس

  باشد. ها می اجتماعی در قبال خشکی باغ
  

هکتار اختالف بسیاري  40000هکتار بوده که با مقدار تعادلی  80000در حال حاضر سطح زیر کشت  گیري: نتیجه
راستا با از دست رفتن سرمایه و اشتغال بخش زیادي  ها در محدوده مطالعاتی هم کردن بیش از نیمی از باغ دارد. خشک
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توان به پذیرش اجتماعی طرح احیاء و تعادل  در صورتی می نتیجه باشد و در از سیستم اجتماعی محدوده مطالعاتی می
بخشی امیدوار بود که راهکاري جهت جایگزینی فعالیت اقتصادي با نیاز آبی پایین و متناسب با شرایط منابع آب 

صورت پذیرد. حذف ناهماهنگی بین سطوح فردي و  شده ارائههاي  سازي گزینه پیاده آن از  پسو  شده پیشنهادمنطقه 
رود کم  بخشی منابع زیرزمینی محدوده مطالعاتی به شمار می هاي اصلی در راستاي احیاء و تعادل محلی یکی از اولویت

هاي درون سطحی و بین سطحی باعث افزایش هماهنگی و درنتیجه افزایش سطح مشارکت در  کردن ناهماهنگی
  ات مرتبط با حفاظت از منابع آب زیرزمینی خواهد شد.سازي اقدام پیاده

  
 طرح احیا و تعادل بخشی، منابع آب زیرزمینی، برداري ناپایدار، ساختار حکمرانی آب بهره :کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه

طورکلی و مشکالت مرتبط  مشکالت منابع آب به
ویژه باعث ایجاد تبعات  با منابع آب زیرزمینی به

اکولوژیکی فراوانی در مناطق مختلف  -اجتماعی
کشور گردیده است. محدوده رفسنجان یکی از این 

از سال  که این وجود باهاي مطالعاتی است که  محدوده
شدن تعداد  برابرممنوعه شده است، ولی ده  1353

ساله را پس از ممنوعه شدن  40ها در بازه زمانی  چاه
ابی در قرن اي که سطح ایست گونه تجربه کرده است. به

متر در این محدوده افت داشته  80اخیر در حدود 
  است.

طور مستقیم و  مطالعات داخلی مختلفی به
غیرمستقیم در رابطه با ابعاد مرتبط با مشکالت منابع 
آب زیرزمینی این محدوده صورت پذیرفته است. با 
توجه به فعالیت غالب کشاورزي در محدوده 

با وضعیت منابع آبی، رفسنجان، سهم مطالعات مرتبط 
تري بر بخش کشاورزي داشته است. وجه  تأکید بیش

از افت سطح  ها آناشتراك اکثر این مطالعات درك 
ایستابی در محدوده رفسنجان و تشدید شرایط 

  گذر زمان بوده است. محدوده با استمرار مشکل در
 برداري ) پیامدهاي ناشی از بهره2008ابراهیمی لویه (

منابع آب زیرزمینی محدوده رفسنجان را در ناپایدار از 
پدیده رشد لوله جدار (باالزدگی "چهار گروه اصلی 

 "تحکیم زمین"، "نشست زمین"، "ها) لوله جدار چاه

. )9( بندي کرده است طبقه "هاي شور حرکت آب"و 
رویه سطح زیر کشت،  اثر گسترش بی این مشکالت بر

از آبخوان و رویه  هاي غیرمجاز، برداشت بی حفر چاه
). زمزم و رهنما 1باورهاي غلط تشدید شده است (

) با بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی محدوده 2009(
رفسنجان، روند زمانی کاهش کیفیت منابع آب 
زیرزمینی در این محدوده مطالعاتی را نشان دادند. این 

شهرستان انار با  مانندروند کاهش کیفیت در مناطقی 
). این 20شده است (  اهدهتري مش شدت بیش

هاي  معضالت و تمرکز نسبتاً ناچیز بر سایر فعالیت
اقتصادي در محدوده مطالعاتی باعث شده تا 

هاي سیاستی به محدوده حفظ بخش کشاورزي  گزینه
جعفري  پژوهشبنا بر  جمله از). 17خالصه شود (

منظور کاهش اثرات  ) به2013آبادي و همکاران ( مهدي
هاي سیاستی  منفی ناشی از افت سطح ایستابی، گزینه

شکنی در منطقه رواج  همچون جابجایی چاه و کف
 2/18که متوسط دفعات جابجایی  طوري یافته است به

نوبت در طول عمر هر چاه و هزینه هر نوبت 
که با  شده زدهین میلیون ریال تخم 750جابجایی 

نتیجه کاهش کمیت و کیفیت  کاهش افت ساالنه و در
داري در سطح  منابع آب زیرزمینی، ارتباط معنی

  ).19اطمینان یک درصد داشته است (
این وابستگی به بخش کشاورزي عوامل مختلفی 

 شده  پرداختهتر در مطالعات به آن  را شامل شده که کم
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عبداللهی  هشپژواست. یکی از این عوامل در 
 گذاري ) با بررسی سیاست2007آبادي و جوانشاه ( عزت

 شده مطرحناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته 
گذاري  ، ناهماهنگی در سیاستپژوهشاست. در این 

 قرار اشاره موردو ناپایداري در گسترش کشت پسته 
هاي مبتنی بر تشویق صادرات  گرفته و سیاست

باعث افزایش رفاه اجتماعی غیرنفتی را در شرایطی 
هاي حفاظت  زمان با اجراي آن، سیاست داند که هم می

  ).22از منابع آب نیز تشدید گردد (
با مقایسه رویکردهاي مختلف، دو نوع رویکردي 
که در قبال مشکالت منابع آب زیرزمینی محدوده 

) رویکرد 1شود شامل: ( مطالعاتی مشاهده می
فرض اطالعات کامل  بر) رویکرد مبتنی 2دستوري، (

باشد. در مقابل این  و رفتار همکارانه جمعی می
رویکردي متفاوت با  بیانگررویکردها، مبانی نظري 

رویکرد ). استورم 13باشد ( می شده  اشارهرویکردهاي 
 درالمللی  محوریت تحوالت بین عنوان بهنهادي را 

مدیریت یکپارچه منابع آب مطرح کرده است  زمینه
سعی گردید ابتدا با تبیین  پژوهشدر این  ابراینبن). 3(

مبانی نظري مرتبط با رویکرد نهادي، ابعاد مرتبط با 
 -طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

 -هاي اجرایی کشور رویکرد فعلی دستگاه عنوان به
ابعاد مرتبط با رویکرد  آن از  پسشده و   بررسی

جایگزین در حفاظت از منابع آب زیرزمینی محدوده 
  رفسنجان مطرح گردد.

  
  ها مواد و روش

، چارچوب پژوهشچارچوب نظري باالدستی این 
نظري نهادگرایی است. جهت بررسی ابعاد نهادي 
مرتبط با موضوع، سه سطح محلی، فردي و کالن در 

در سطح فردي بر  هاي مدنظر تحلیلنظر گرفته شد. 
گیري از  مبناي روش تحقیق کیفی و پس از بهره

(لیکریت) و تبدیل  اي رتبهمقیاس نظرسنجی در سطح 

باشد. در  نتایج کیفی به کمی، روش تحقیق کمی می
طور ویژه از روش تحقیق کمی در  سطح محلی به
اکولوژیکی و از روش تحقیق  اثربخشیراستاي تبیین 

ج نتایج مرتبط با پذیرش کیفی جهت استخرا -کمی
  گیري شد. تحلیل سطح کالن نیز  سازمانی بهره

  شده است. بنانهادهبر اساس روش تحقیق کیفی 
از منظر نهاد آب، سطح کالن مرتبط با  سطح کالن:

مدیریت منابع آب زیرزمینی ابعاد قانونی، سیاستی و 
 درهاي نهادي  تالش عصارهاي دارد.  اجرایی گسترده

توان با  مدیریت منابع آب زیرزمینی را می زمینه
بخشی منابع آب زیرزمینی  رویکرد طرح احیا و تعادل

ترین قسمت بحث  منظور در ابتدایی بررسی کرد. بدین
گیري از روش تحقیق  حاضر با بهره پژوهشو بررسی 

کیفی و ابزار تحلیل محتوا، اسناد مکتوب مرتبط با این 
، شده استفادهي تحلیل هاي ورود عنوان داده طرح به

  گردد. فضاي حاکم بر این طرح ترسیم می
پس از ترسیم فضاي حاکم بر ساختار سطح محلی: 

مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور، رویکرد جایگزین 
جهت جلوگیري از وقوع تراژدي منابع مشترك و ابعاد 

گردد. در این رویکرد دو سطح  مرتبط با آن تبیین می
باشند.  سزایی برخوردار می ههمیت بمحلی و فردي از ا

سطح کانونی در نظر  عنوان بهسطح محلی تحلیل 
) 1و محدوده آبخوان رفسنجان (شکل  شده گرفته

عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب گردید. روش تحقیق  به
باشد.  سطح، روش تحقیق کمی می در این موردنظر

هدف از انجام این بخش از تحلیل، تبیین اثربخشی 
هاي سیاستی مرتبط با حفاظت از  اکولوژیکی گزینه

  باشد. محدوده مطالعاتی می 1منابع آب زیرزمینی

                                                
توان در  است که می هایی حل راههاي سیاستی، منظور از گزینه - 1

قبال مشکالت مرتبط با منابع آب زیرزمینی مدنظر قرار داد. این 
بخشی و احیاء بر اساس میزان تأثیرگذاري بر تعادل ها حل راه

تواند سطوح اثربخشی مختلفی را داشته منابع آب زیرزمینی، می
  باشد.
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مدخالن،  ها بر مبناي تعامل با ذي این گزینه
مشاهدات میدانی و مطالعه اسناد مکتوب استخراج 

نشانگر مدنظر جهت تبیین اثربخشی گردید. 
اکولوژیکی بر اساس تحقیقات سازمان توسعه و 

) نشانگر امنیت آبی 2013اقتصادي ( هاي همکاري
). چهار ویژگی مرتبط با کمیت منابع آب 10باشد ( می

زیرزمینی، کیفیت منابع آب زیرزمینی، نشست زمین و 
انگر این نش  دهنده تشکیلابعاد  عنوان بهدرآمد منطقه 

انتخاب گردید. جهت محاسبه این نشانگرها با استفاده 
) مقادیر چهار 2016وسیله فرزانه ( شده به از مدل ارائه

  ).12( یدسازي گرد مزبور شبیه  مؤلفه

  

  
  . محدوده آبخوان رفسنجان -1شکل 

Figure 1. Rafsanjan aquifer.  
  

پس از بررسی سطح اثربخشی اکولوژیکی، سطح 
سیاستی  ازمانی در قبال اتخاذ این گزینهپذیرش س

هاي  مدنظر قرار گرفت. تعریف سازمان بر مبناي آموزه
نهادي شامل بازیگرانی است که بر اساس هدف 

). این 11اند ( مشترك در کنار یکدیگر جمع شده
) به دو 2007استورم ( هاي پژوهشها بر اساس  سازمان

بندي  هاي دولتی و غیردولتی تقسیم گروه عمده سازمان
وسیله اجر  بهشده  ). بر مبناي چارچوب ارائه13شدند (

) چهار معیار جهت بررسی 2005و همکاران (
). این چهار معیار 1باشد ( هاي سیاستی مطرح می گزینه

 است: شده  ارائهزیر  و مفهوم مدنظر براي هر یک در

ها را حل میزان تحقق اهداف مرتبط با راه اثربخشی: -
  دهد.مدنظر قرار می

مفهومی اقتصادي بوده و برابر است با  کارایی: -
  نسبت فایده به هزینه (توجیه اقتصادي)

دهد که  این مفهوم به این سؤال جواب می برابري: -
هدف، برابري  حل مدنظر در جامعه اثر اتخاذ راه آیا بر

  کند افزایش یا کاهش پیدا می
پذیرش و  حل مدنظر مورد چه میزان راه مشروعیت: -

  .)18( باشد موافقت سازمان می
 ساختارمند نامه هاي فوق، پرسش بر مبناي مؤلفه

 -طراحی شد و پس از استخراج نظر بازیگران مربوطه 
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نتایج مؤلفه  -هاي دولتی و غیردولتی اعم از سازمان
  مانی سطح محلی تحلیل گردید.ساز

در ادبیات نهادي، اصالت فرد و اصالت سطح فردي: 
باشد و در کنار  سزایی برخوردار می هجمع از اهمیت ب

دهد. اصالت جمع  یکدیگر ابعاد تحلیل را پوشش می
طور ویژه و با رویکرد سیستمی در سطح محلی  به

مدنظر قرار گرفت. در سطح فردي با تمرکز بر اصالت 
روش تحقیق کیفی، منطق رفتاري  بر  تکیهفرد و با 

هاي سیاستی  بازیگران در مواجهه با گزینه

 قسمتی پنجو با استفاده از ابزار لیکریت  شده خراجاست
طور کمی  هاي مختلف مربوط به منطق رفتاري به مؤلفه
ها بر مبناي تئوري رفتار  بندي گردید. این مؤلفه طبقه

) شامل سه بخش اصلی 2(شکل  شده ریزي برنامه
هنجارهاي اجتماعی، کنترل رفتار درك شده و نگرش 

قادیر مباشد.  هاي سیاستی می بازیگران در قبال گزینه
استرپ و شده با استفاده از تکنیک بوت استخراجکمی 

با ترسیم باند عدم قطعیت مرتبط با هر مؤلفه در سطح 
  ).8% تحلیل شد (95اطمینان 

  

  
  

  .)2( شده ریزي برنامهتئوري رفتار  -2شکل 
Figure 2. The theory of planned behavior (2). 

 
ارزشیابی مثبت یا منفی در  :1نگرش نسبت به رفتار

باشد که از دو زیر سازه  مورد انجام یک رفتار می
باورهاي رفتاري و ارزیابی نتایج رفتاري که باعث 

 شده تشکیلشود  حصول نگرش نسبت به رفتار می
  ).14است (

هنجار ذهنی به فشار اجتماعی  :2نیهنجارهاي ذه
درك شده توسط فرد براي انجام یا عدم انجام رفتار 

 ازهدف اشاره دارد. افراد غالباً بر مبناي ادراکشان 

                                                
1- Attitude 
2- Subjective Norms 

 ها آنکنند و قصد  کنند، عمل می دیگران فکر می چه آن
بالقوه، متأثر از افرادي  صورت بهجهت پذیرش رفتار 

). در این 6دارند ( ها آناست که ارتباطات نزدیکی با 
ضرب باورهاي هنجاري  تئوري هنجار ذهنی فرد، حاصل

  باشد. در انگیزه بیرونی براي انجام رفتار هدف می
اي از  عبارت است از درجه :3کنترل رفتار درك شده

که انجام یا عدم انجام یک  احساس فرد در مورد این
باشد.  رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادي وي می

مل کنترل شامل عوامل داخلی و عوامل خارجی عوا
                                                
3- Perceived Behavioral Control 
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است. فاکتورهاي داخلی مربوط به شخص بوده و 
ها، اطالعات و احساسات  ها، مهارت شامل توانایی

باشد؛ در بررسی عوامل خارجی به فاکتورهایی  می
شده است   چون عوامل محیطی یا شغلی اشاره هم

)15.(  
براي  قصد رفتاري، بیانگر شدت نیت و اراده فرد

انجام رفتار هدف است. رفتار نیز همیشه بعد از قصد 
رفتاري و متصل به آن است. این تئوري رفتار، 

  ).7باشد ( منحصراً تحت کنترل قصد رفتاري می

 
  نتایج و بحث

، نشانگرهایی 1340از سال  پس تحلیل سطح کالن:
کاهش سطح ایستابی، خشکی قنوات و ... باعث  مانند

گردید که دولت به مسائل مرتبط با منابع آب 
و عمالً حیطه حقوقی منابع آب  کردهزیرزمینی ورود 

زیرزمینی که تا آن موقع بر مبناي قانون مدنی در قالب 
سمت حیطه حقوق  گنجید به حقوق خصوصی می

د. عمومی و افزایش روزافزون نقش دولت پیش رو
) 1345قانون حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی (

) شروع 1347و قانون آب و نحوه ملی شدن آن (
افزایش نقش قانونی دولت در ورود به مسائل آب 

بر مبناي قانون  که طوري بهرود  زیرزمینی به شمار می
 عنوان بهآب و نحوه ملی شدن آن، محدوده رفسنجان 

با تصویب  آن از  پسدشت ممنوعه اعالم گردید. 
) سهم دولت در منابع 1361قانون توزیع عادالنه آب (

آب زیرزمینی افزایش یافت. مدیریتی که ناکارآمد 
 در قبال حفاظت از منابع آب زیرزمینی بودن آن

با خشک شدن قنوات و ده برابر  3خوبی در شکل  به
وجود  با -ساله 40ها در بازه زمانی  ان چاهشدن میز

باشد. در  مشخص می -محدوده مطالعاتی ممنوعه بودن
هاي مختلفی در  ریزي این مسیر در سطح کالن، برنامه

طور  ارتباط با منابع آب زیرزمینی صورت گرفت. به
تحول در "طرحی تحت عنوان  1382ویژه در سال 

وسیله امور آب  به "مدیریت منابع آب زیرزمینی
 کرده داپیتغییر نام  ازآن پسوزارت نیرو تدوین شد که 

طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و "و تحت عنوان 
مطرح شد (در این متن با عنوان طرح  "پخش سیالب

شناسی  هاي نهادي آسیب تحول، بر اساس آموزه
، بازگرداندن 1خواهد شد). اهداف کمی این طرح

اي  هاي کشور به وضع تعادل طی برنامه دشت
مکلف  د. در شرایطی که وزارت نیروبوساله  بیست

درصد از کسري  25گردید تا در طول هر برنامه، 
حجم مخازن آب زیرزمینی را جبران نماید، این طرح 

پروژه طراحی و در شوراي عالی آب به  12در قالب 
تصویب رسید و پس از تخصیص ردیف بودجه در 

ها، شرح خدمات و  ، دستورالعمل1384سال 
  هاي اجرایی آن نیز تدوین شد. نامه آیین

  شده است   نشان داده 4طور که در شکل  انهم
هاي طرح تحول، با نگاهی  درصد از پروژه 83

دستوري (نگاه مبتنی بر حکمرانی متمرکز) و بدون در 
و تنها  شده ریزي برنامهنظر گرفتن مشارکت ذینفعان، 

رسانی  پروژه آن به مشارکت و اطالع 12دو پروژه از 
شود.  مرتبط می سازي و نظرسنجی از ذینفعان و آگاه

 صورت بههاي آب بران  در شرایطی که تقویت تشکل
ریزي، اجرا، ارزشیابی  سیستمی از طریق مراحل برنامه

باشد، مشخص است که  پذیر می و تقسیم منابع امکان
هاي  ذکر کردن یک پروژه تحت عنوان ایجاد تشکل

ه مراحل مذکور که اجزاء همبران، بدون توجه به  آب
بران در عرصه عمل  هاي آب یري تشکلگ الینفک شکل

 باشند، چیزي جز ماهیت مبتنی بر تمرکزگرایی نبود می
)16(.  

                                                
راهبردهاي  2قانون برنامه چهارم توسعه، بند  17بند ب ماده  - 1

  مصوبه شوراي عالی  6توسعه بلندمدت آب کشور و بند 
  شمار  هآب متون اصلی مرتبط با این سند در سطح کالن ب

  رود. می
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  . 1353ممنوعه شدن دشت از سال  وجود بابرداري در محدوده رفسنجان  روند افزایشی واحدهاي بهره -3شکل 
Figure 3. Increasing trend of operational units in Rafsanjan plain, despite the plain has became forbidden 
since 1353. 

  
 

 
  

  .هاي طرح تحول بندي پروژه طبقه -4شکل 
Figure 4. Classification of restoration and balancing scheme projects. 

  
 دادهنشان  6و  5 هاي شکلکه در  طوري همان

هاي ممنوعه و  است، روند افزایشی محدوده شده 
هاي غیرمجاز در سطح کشور و روند کاهش  تعداد چاه

روزافزون سطح ایستابی در محدوده مطالعاتی 
ناکارآمدي طرح تحول در مقام عمل بوده   دهنده نشان
  است.
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روند افزایش  )bهاي باالدستی به حفاظت از منابع آب زیرزمینی ( هاي غیرمجاز باوجود تأکید سیاست روند رشد چاه )a( -5شکل 
  . )1394(میبدي،  1390الی  1345سال  از 1هاي مطالعاتی ممنوعه محدوده تعداد

Figure 5. a) The increasing trend of operation wells, despite the emphasis of conserving groundwater resources 
policy. b) Increasing trend of forbidden plains7 since 1345 to 1390. 
 

                                                
بوده و از منظر قانونی، پس از ممنوعه شدن نباید ها منفی  هایی هستند که بیالن منابع آب زیرزمینی در آن هاي ممنوعه، محدوده محدوده - 1

   برداري جدیدي در این مناطق افزوده شود. واحد بهره
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  . 1384تغییرات سطح ایستابی آبخوان رفسنجان قبل و بعد از تصویب طرح احیاء و تعادل بخشی،  -6شکل 
Figure 6. Fluctuations of the Rafsanjan aquifer water table, before and after sanctioning the restoration and 
balancing scheme, 1384. 

  
ده سال از شروع طرح  بر  بالغگذشت  وجود با

در جلسه هشتم شوراي عالی  1392تحول، در سال 
اي در خصوص برخورد قانونی با  آب، مصوبه

این  نهایت درهاي غیرمجاز مطرح شد.  برداشت
احیاء و تعادل "مصوبه تبدیل به طرحی تحت عنوان 

 وجود باگردید.  "بخشی منابع آب زیرزمینی کشور
برداري ناپایدار از  از بهرهتبعات فراوان اجتماعی ناشی 

گیري طرح با عبارت  منابع آب زیرزمینی، منشأ شکل
آغاز گردید  "هاي غیرمجاز برخورد قانونی با برداشت"

پروژه در جلسه پانزدهم شوراي  15این طرح در قالب 
تصویب و در راستاي  1393عالی آب کشور در سال 

هاي جهاد  اجرایی شدن تکالیفی براي وزارت
شناسی کشور مشخص  زي، نیرو، سازمان زمینکشاور

شده است،  نشان داده 7طور که در شکل  گردید. همان
ها مبتنی  بران، سایر پروژه هاي آب جز پروژه تشکل به

بر نگاه دستوري و متمرکز بوده و در این شرایط 
هاي  بینی است که پروژه تشکل خوبی قابل پیش به

باشد.  خورده می اي از پیش شکست بران نیز پروژه آب
 درخوبی مشخص است:  دلیل این شکست نیز به

هاي اجرایی،  ها، اولویت که در تدوین پروژه زمانی
 صورت بهرسانی  نحوه تصویب، اجرا و شیوه اطالع

گیرد و بخش اجرا  مشارکتی با ذینفعان صورت نمی
ه اختیارات را در حیطه خود تعریف همکامل  طور به

ظار داشت ساختار انگیزشی توان انت کرده است نمی
 ها آنبران و فعالیت  هاي آب جهت تشکیل تشکل

  منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایجاد شود. به
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  .هاي طرح احیاء و تعادل بخشی بندي پروژه طبقه -7شکل 
Figure 7. Classification of restoration and balancing projects. 

  
 

  
  

  . "بخشی احیا و تعادل"و  "تحول"هاي  مقایسه طرح -8شکل 
Figure 8. Comparison of “restoration” and “restoration and balancing” projects. 
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، با مقایسه نوع نگاه در دو طرح 8مطابق با شکل 
تنها در این بازه  خوبی مشخص است که نه به شده ارائه

زمانی، یادگیري مثبتی در جهت افزایش نقش 
مشارکتی ایجاد نشده است بلکه از سهم معدود 

اسمی بر  صورت بههایی که در طرح تحول  پروژه
مشارکت تأکید داشتند، در طرح احیاء و تعادل بخشی 

. 1جایگزین شده است نگاه دستوريو کاسته شده 
هاي این طرح  سیاست اصلی این مدعا نیز تغییر دلیل

باشد. این در  اي به سطح ستادي می از سطح منطقه
المللی و تجربیات داخلی  حالی است که منابع بین

نشان داده است که نگاه از دریچه کالن به مسائل، 
ورود از دریچه کالن،  جاي بهحل مشکالت نبوده و  راه

ریزتر کردن نگاه از سمت  بهتر بود در این طرح به
رفت تا بتوان  اي به سطح محلی پیش می سطح منطقه

ادعا نمود که نوع حرکت مبتنی بر یادگیري بر مبناي 
اصول حکمرانی براي  باشد. اصول حکمرانی محلی می

ها به  شرایط متنوعی توسعه یافته است، دسترسی آن
  ).5منابع پایدار طبیعی تاکنون محدود بوده است (

هاي سیاستی در خاب گزینهطح محلی: انتتحلیل س
در رویکردي مغایر با طرح احیاء : مطالعاتی محدوده
اي یکسان براي تمامی کشور بخشی که نسخه و تعادل

بررسی شرایط هر  در نظر گرفته است، در ابتدا نیاز به
هاي سیاستی منطبق بر شرایط گزینه محدوده و ارائه

رورت دارد؛ اکولوژیکی آن محدوده ض -اجتماعی
سازي نگاه جایگزین ابتدا  پیاده منظور به بنابراین

هاي سیاستی مرتبط با حفاظت از منابع آب  گزینه

                                                
باشد. این دالیل از  می طرح قابلدالیل مختلفی براي این مدعا  - 1

 بررسی قابلسازي این طرح  طریق مسیر طراحی، تصویب و پیاده
باشد. در شرایطی که طراحی این طرح در سطح کالن و بدون  می

در نظر گرفتن جایگاهی مرتبط با تمایزهاي محلی صورت 
پذیرفته و در مراحل تصویب آن نیز، مشارکت و تعاملی با 

در مقام توان نگاه حاکم بر طرح را  ذینفعان صورت نپذیرفته، می
  .عمل، نگاه متمرکز برشمرد

زیرزمینی محدوده مطالعاتی رفسنجان بر مبناي ارزیابی 
مدخالن و مشاهدات میدانی شناسایی گردید. با   ذي

توجه به ساختار مشاهداتی حاکم بر محدوده 
استی کاهش سطح زیر کشت و مطالعاتی، گزینه سی

یکی از  عنوان بههاي مرتبط با این گزینه  تحلیل
ارائه گردید و راهکار جایگزین  ذکر قابلهاي  گزینه

بر اساس بررسی ابعاد  "طرح احیاء و تعادل بخشی"
  این گزینه مدنظر قرار گرفت.

است،  شده  دادهنشان  9طور که در شکل  همان
هکتار تأثیر  50000کاهش سطح زیر کشت تا مقدار 

هاي اکولوژیکی امنیت آبی نداشته  حفاظتی بر مؤلفه
سمت احیاي  هکتار، آبخوان به 40000باشد و از گزینه 

که گزینه مربوط به سطح  اکولوژیکی پیش رود تا جایی
هکتاري قبل از وقوع ساختار رشد  40000زیر کشت 

تشخیص بوده است. این در  و افول نیز قابل ازحد بیش
هاي  لی است که در شرایط کنونی، محدودیتحا

طبیعی باعث کاهش سطح زیر کشت و نزدیک شدن 
هکتار گردیده است.  80000این سطح به مقدار 

آب مقداري که با شرایط اکولوژیکی و منابع 
پذیر منطقه کماکان همخوانی ندارد. با اتخاذ تجدید

داشتن سطح زیر کشت در محدوده  گزینه ثابت نگه
کتار شرایط آبخوان نسبت به سال شروع ه 40000

گرفت و  سازي در شرایط تعادلی قرار می شبیه
خسارات ناشی از کاهش سطح ایستابی، افزایش 

ات هدایت الکتریکی و افزایش نشست زمین و تبع
ها در شرایط حاضر به  اقتصادي این مؤلفه -اجتماعی

شد. این  له بحرانی محدوده مطالعاتی دچار نمیأمس
گی در بخشی که افت درآمد ناشی از خشکی وابست

است مشاهده گردید که  داده  رخ 1388باغات در سال 
، بیانگر سطح آن از  پسهاي  ادامه رشد درآمد در سال

پذیري سیستم اجتماعی جهت حفظ  باالي بازگشت
  باشد. فعالیت اقتصادي فعلی در محدوده مطالعاتی می
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  . هاي امنیت آبی سازي تأثیر کاهش سطح زیر کشت بر مؤلفه نتایج شبیه -9شکل 
Figure 9. Results of simulating the effects of depletion in cultivated area, on water security components. 

  
شرایطی که در هاي سیاستی:  پذیرش سازمانی گزینه

از منظر اثربخشی اکولوژیکی تفاوت شرایط واقعی و 
سمت احیا پیش رود نشان داده  شرایطی که سیستم به

سزایی برخوردار  هشد، موضوع دیگري که از اهمیت ب
هاي  باشد پذیرش سازمانی است. دو گروه سازمان می

دولتی و غیردولتی در فرآیند تحلیل مدنظر قرار 
شناسی و  در روش شده ارائهطالب مبناي م گرفتند. بر

است، باند  شده  دادهنشان  10که در شکل  طوري همان

عدم قطعیت پذیرش سازمانی حکایت از ناهماهنگی 
سازمانی در قبال اتخاذ گزینه سیاستی کاهش  درون

اي از این  سطح زیر کشت دارد که بخش عمده
هاي غیردولتی  ناهماهنگی بر مبناي ناهماهنگی سازمان

مدخل بوده و بخش  هاي دولتی ذي ذینفع با سازمان
هاي دولتی با  ازماندیگري نیز به ناهماهنگی س

  گردد. یکدیگر معطوف می

  

  
  .سطح پذیرش سازمانی در قبال اتخاذ گزینه سیاستی کاهش سطح زیر کشت در محدوده رفسنجان -10شکل 

Figure 10. Organizational acceptance regarding to the policy option of reducing cultivated area, in the 
Rafsanjan plain. 
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در کنار ابعاد مرتبط با اثربخشی تحلیل سطح فردي: 
موضوع بسیار مهم  ،اکولوژیکی و پذیرش سازمانی

هاي سیاستی به  دیگري در راستاي اجرایی شدن گزینه
در  طوري که همانگردد.  پذیرش اجتماعی مربوط می

شده است، سطح پذیرش اجتماعی  نشان داده 11شکل 
شده توسط  شده ارائه ریزي بر مبناي تئوري رفتار برنامه

). نتایج 2) استخراج گردیده است (2001آجزن (
عیت نامطلوب سطح پذیرش اجتماعی در وض بیانگر

که قصد  طوري باشد به قبال این گزینه سیاستی می
تر از سطح  سازي این گزینه توسط کشاورزان کم پیاده

میانی بود. در این راستا اولین اقدامی که در راستاي 
سمت  حفاظت از منابع آب زیرزمینی و حرکت به

تواند  بخشی و احیا در محدوده مطالعاتی می تعادل
شروع گردد راهکارهایی است که باعث ارتقاء سطح 
هنجارهاي اجتماعی، نگرش و توانایی کشاورزان در 

 راستاي کاهش سطح زیر کشت گردد.

 

  
  . مطالعاتی استی کاهش سطح زیرکشت در محدودهسی مرتبط با گزینه سطح پذیرش اجتماعی -11شکل 

Figure 11. Social acceptance regarding to the policy option of reducing cultivated area, in the Rafsanjan plain. 
  

  گیري کلی نتیجه
وابستگی شدید منطقه مطالعاتی به بخش 

اي  کشاورزي و منابع آب زیرزمینی داراي سابقه
باشد این  مطالعاتی می مدت در محدوده طوالنی

اي، اجرایی شدن تصمیمات را  چون پدیده وابستگی هم
طرح  مانندبا مشکل روبرو کرده است. تصمیماتی 

تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی و در شرایط 
کنونی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 

 روند. شمار می هاز این قبیل تصمیمات ب

شارکت ذینفعان در مطالعات اهمیت نقش کلیدي م
تا جایی پیش رفته که حکمرانی مشارکتی یکی از 

واژگان مهمی است که در منابع با محوریت یادگیري 
  گردد. هاي اجتماعی اکولوژیکی مطرح می در سیستم

سمت  ها حرکت به اولین تجویز مرتبط با این طرح
باشد، مسیري مغایر با شرایط  حکمرانی مشارکتی می

تأکید بر حکمرانی متمرکز و تقویت آن  فعلی که
باشد. در شرایطی که بر مبناي حکمرانی مشارکتی  می
سمت حفاظت از منابع آب زیرزمینی حرکت شود،  به

شود  عنوان عامل کلیدي مطرح می تعامل با ذینفعان به
 مدخالن، ترین مرحله بر مبناي ارزیابی ذي که در ابتدایی

با شرایط محدوده هاي سیاستی مختلفی که  گزینه
طور ویژه در  گردد. به همخوانی داشته باشد مطرح می
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 "کاهش سطح زیر کشت"محدوده رفسنجان به گزینه 
  معطوف گردید.

ها و ابعاد مرتبط با آن، به  بررسی اثربخشی گزینه
تر گزینه سیاستی کمک خواهد کرد. این  اجراي موفق

اثربخشی اقتصادي "ها در سه بخش عمده  مؤلفه
 "پذیرش سازمانی"، "مبناي امنیت آبی بر -ولوژیکیاک
  باشد.می بررسی قابل "پذیرش اجتماعی"و 

هاي امنیت آبی به در شرایطی که بر مبناي مؤلفه
سازي گزینه سیاستی نگاه شود، چنین  ابعاد پیاده

در شرایط بازگشت  دست خواهد آمد که اي به نتیجه
هکتار  40000، سطح زیر کشت 1380به شرایط سال 

با شرایط تعادلی آبخوان همخوانی دارد. در حال 
ها  وجود خشکی طبیعی باغ حاضر سطح زیر کشت با

هکتار بوده که  80000در محدوده مطالعاتی به مقدار 
کردن  با مقدار ذکرشده اختالف بسیاري دارد. خشک

راستا با  ها در محدوده مطالعاتی هم بیش از نیمی از باغ
ه و اشتغال بخش زیادي از از دست رفتن سرمای

 باشد و درنتیجه سیستم اجتماعی محدوده مطالعاتی می
توان به پذیرش اجتماعی طرح احیاء و  در صورتی می

تعادل بخشی امیدوار بود که راهکاري جهت 
جایگزینی فعالیت اقتصادي با نیاز آبی پایین و متناسب 

 آن از  پسو  پیشنهادشدهبا شرایط منابع آب منطقه 
  صورت پذیرد. شده ارائههاي  سازي گزینه ادهپی

هاي ناهماهنگی بین  در سطح محلی ریشه
هاي دولتی و غیردولتی در قبال تمامی  سازمان

هاي پذیرش سازمانی گزینه کاهش سطح زیر  مؤلفه
باند عدم قطعیت  که طوري بهکشت مشاهده گردید. 

ها از محدوده پذیرش کم تا زیاد تنوع  تمامی مؤلفه
  ري داشت.بسیا

سطح  بیانگر شده ارائهسطح پذیرش اجتماعی 
ها بود و از  پایین پذیرش اجتماعی در قبال خشکی باغ

سوي دیگر حذف ناهماهنگی بین سطوح فردي و 
هاي اصلی در راستاي احیاء و  محلی یکی از اولویت

ابع زیرزمینی محدوده مطالعاتی تعادل بخشی من
هاي درون سطحی  کردن ناهماهنگی رود کم شمار می به

و بین سطحی باعث افزایش هماهنگی و درنتیجه 
سازي اقدامات مرتبط  افزایش سطح مشارکت در پیاده

  با حفاظت از منابع آب زیرزمینی خواهد شد.
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Abstract1 
Background and Objectives: Unstable exploitation of groundwater resources is one of the 
main problems of water management in the country. While, international sources consider that 
partnership ownership and its dimensions as an institutional approach are solution to the 
tragedy of shared resources, there are approaches based on full information and wise 
collective behavior in the country, in the context of problems related to groundwater 
resources. The purpose of this study is to critique the existing approach and provide an 
alternative approach. 
 
Materials and Methods: In this research, with the focus on the problems of Rafsanjan 
underground water resources, the foundations of institutional approach have been described and 
the implementation of these approaches has been extracted in Rafsanjan. The three levels of 
analysis in this study are considered. At the individual level, the "qualitative" research method 
and the "planned behavior" theory were used. At the local level, the quantitative research 
methodology for ecological effectiveness and the qualitative research method have been used to 
examine the organizational acceptability level. The macro level was also carried out using the 
qualitative research method and the analysis of the content of the written documents, and the 
pathology of the plan for the rehabilitation and equilibrium of groundwater resources was also 
carried out using the above mentioned items. 
 
Results: The results indicate a decrease in the level of per capita income, which is due to  
the plan for the restoration and balance of groundwater resources in the study area. So,  
as long as no plans are made to replace the livelihood of the exploiters, it cannot be expected 
that the objectives of the plan will become operational in the current context. It is a  
concern that resilience and social welfare to such plans will lead to its failure. The reason  
for this concern is the low level of social acceptance against the drought of their gardens. 
 
Conclusion: At present, the cultivated area is 80000 hectares and has a considerable 
difference in the amount of 40,000 hectares. The destruction of half of the gardens in 
Rafsanjan has been accompanied by the loss of capital and employment of a large part  
of the social system in the study area. Consequently, if a solution is proposed to replace 
economic activity with low water requirements and with regard to the condition of the  
water resources of the region, it would be possible to propose a social acceptance of  
the plan for the restoration and balance of groundwater resources. After that, the 
implementation of the options can be done. The elimination of inconsistencies between 
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individual and local levels is one of the main priorities along with the plan for  
the restoration and balance of underground resources in the study area. Reducing the  
inter-surface and inter-level inconsistencies will increase coordination and, as a result, 
increase the level of participation in implementation of measures related to the conservation 
of groundwater resources. 
 
Keywords: Groundwater resources, Reclamation and suggesting alternative method, Unstable 
exploitation, Water management   
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