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  چکیده

در نتیجه . آب زیرزمینی موفقیتی به دست نیاورده استدولت در پنجاه سال اخیر در مدیریت منابع 

وجو  سازي منابع مشترك و گروهی در مدیریت مشارکتی جست گروهی پاسخ را در خصوصی

نفع نسبت به حکمرانی منابع  هاي ذي پژوهش حاضر در پی مقایسه نگرش ارتباطی گروه. کنند می

شده  اي استفاده  وش نظریه زمینهدر این پژوهش از ر .آب زیرزمینی در دشت رفسنجان است

در این . گیري هدفمند و با معیار اشباع نظري انتخاب شدند کنندگان با روش نمونه شرکت. است

 نفر اطالعاتشان از طریق بحث 15 تا 10 گروه کوچک بین 10نفعان در   نفر از ذي115پژوهش 

هاي  گروه. تحلیل است بلنفعان قا دو مدل متفاوت در میان ذي .آوري شد گروه متمرکز جمع

زاي  هاي اشتغال  سیاست و فقدان نهادهاي مدنی در تنظیم قانون آب،مند به کنش تفاهمی عالقه

رفت را مشارکت، پاسخگویی و رعایت انصاف  آب محور را علت این وضعیت و استراتژي برون

ورزان و ابهام قوانین در مقابل کنش دوم، علت را یارانه انرژي، ناآگاهی فنی کشا. کنند معرفی می

این دو کنش برخواسته . داند و استراتژي پیشنهادي آنان بازار آب و آموزش ترویجی است آب می

از دو بینش تفاهمی مشارکت جویانه و عقالنیت راهبردي است که در عمل رابطه متفاوتی با 

  .کنند مدیریت منابع آب زیرزمینی و پایداري آن برقرار می

حکمرانی منابع، کنش تفاهمی، عقالنیت راهبردي، ناپایـداري منـابع آب            :هاي کلیدي   واژه

  اي، رفسنجان  نظریه زمینه،زیرزمینی

                                                
   .)نویسنده مسئول. (، تهران، ایران دانشجوي دکتري علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال*

               b.zandrazavi@hotmail.com  
  com.gmail@khaniki.hadi          .، تهران، ایران ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی علوم استاد**

  com.gmail@nasrollahi.akbar.، تهران، ایران ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز علوم دانشیار***

  dboostani@uk.ac.ir       .، کرمان، ایرانباهنر کرمانشهید شناسی دانشگاه   دانشیار جامعه****



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     252  

  

   مقدمه-1

طور مداوم در  هاي گذشته محدودیت و کاهش ذخایر منابع آب زیرزمینی به     در طی سال  

رسد کسانی که دغدغه ایـن مـسئله را دارنـد           صدر اخبار کشور بوده است و به نظر می        

عنوان منـابع مـشترك       هاي زیرزمینی به    آب. ها به توافق برسند     حل  قادر نیستند بر سر راه    

د توسط انسان یا طبیعت ایجاد شوند منابعی        نتوان  شوند، منابع مشترك که می      شناخته می 

هستند که استثنا کردن یا محدود کردن کاربران آن سخت اسـت       

بـراي مـدیریت ایـن     .

شـده   ت متفاوتی در سـطح دانـشگاهی و کارشناسـی مطـرح         منابع مشترك تاکنون نظریا   

طـور   تري یافتـه اسـت و بـه     عنوان حکمرانی، معناي وسیعبااین مدیریت امروزه   . است

هـا و      اداري و شـیوه    ،خاص حکمرانی آب زیرزمینی شامل مقررات سیاسـی، سـازمانی         

نفعـان   ، ذيشود گیري و اجرا می است که با آن تصمیم) رسمی و غیررسمی (فرایندهایی  

گیرنـدگان در   گیرند و تـصمیم   هاي خود را در نظر می       منافع خود را بیان کرده و نگرانی      

نفعان نیز به  در این حال ذي. دهند مورد مدیریت منابع آب و ارائه خدمات آب پاسخ می

شود که داراي سهم یا عالقه در موضوعی مربوط به آب است            فرد یا گروهی اطالق می    

طور مستقیم یا غیرمستقیم، از سیاسـت آب متـأثر شـده و یـا توانـایی                و ممکن است به   

  2.تأثیرگذاري مثبت یا منفی بر نتیجه را داشته باشد

. رویـه آب شـود   کنند که دولت با تنظیم قوانین مانع مصرف بی  گروهی پیشنهاد می  

خورده دولت در پنجـاه سـال اخیـر نظریـات دیگـري            ولی با توجه به عملکرد شکست     

سازي منابع آب زیرزمینی و مدیریت مـشارکتی ازجملـه          رفته است که خصوصی   گ  شکل

 سال گذشته   50در طی   . دشت رفسنجان میدان مطالعه حاضر است      .روند  آنها بشمار می  

 میلیون مترمکعـب  300 میلیون مترمکعب به 600شود میزان ذخایر ساالنه آن از  گفته می 

                                                
-نشر : ، تهران)1395(الدین محسنی زنوري،  ترجمه سید جمال. ، فهم تنوع نهادي)1994. ( استروم، الینور

.8، ص )ع(دانشگاه امام صادق 

-یاریگري گروداران در حکمرانی فراگیر آب، ترجمه)1396. (المللی همکاري و توسعه اقتصادي  سازمان بین ، :

  .پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات: حمیدرضا درودیان، تهران
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 1395اي کرمان در زمـستان     ت آب منطقه  بر طبق آخرین مطالعه شرک    . یافته است   کاهش

شـود حتـی در صـورت مـصرف      بینی مـی    پیش» هاي کرمان   پذیري دشت   مطالعه آسیب «

 خورشیدي حداقل نیازمند 50متعارف ذخایر آبی، این منطقه براي رسیدن به تعادل دهه    

 1.)متـر در سـال اسـت      میلـی  120میانگین بارش منطقه    . ( سال بارش مناسب است    130

هاي پسته را     طالعات سازمان جهاد کشاورزي خسارات ناشی از خشک شدن باغ         مرکز م 

،  سلیمانی و غفاري موفـق ؛مرتضوي ( میلیارد ریال برآورد کرده است     579/98طی ده سال    

شدت به آب  معیشت اصلی مردم منطقه کشاورزي است و کشاورزي نیز به. )128: 1390

  .ن ناپایداري منابع آب زیرزمینی نام نهادتوا وضعیت را میاین . زیرزمینی وابسته است

در رسیدن به این وضعیت ناپایدار بدون شک عوامـل بـسیاري تأثیرگـذار بودنـد،               

نفعـان دشـت رفـسنجان ایـن پدیـده را          سؤال اصلی پژوهش آن است کـه چگونـه ذي         

کنند و از دریچه نگاه و روایت آنها این وضـعیت ناپایـدار چگونـه              توصیف و تبیین می   

ایـن سـؤال را     . کننـد   رفتـی تعریـف مـی       هاي برون   گرفته است و براي آن چه راه        شکل

  :بندي کرد صورت زیر دسته توان به می

 چه شرایطی بسترساز ناپایداري منابع آب زیرزمینی رفسنجان شده است؟ 

 چه شرایطی علت ناپایداري منابع آب زیرزمینی رفسنجان است؟ 

 شود؟ یدار پیشنهاد میهایی براي خروج از وضعیت ناپا چه کنش 

 ها مؤثر است؟ چه شرایطی بر انتخاب این کنش 

 ها چه پیامد ذهنی را در پی دارد؟ انتخاب این کنش 

 

  ه پژوهش پیشین-2

مطالعات . توان در دو دسته مطالعات داخلی و خارجی تقسیم کرد این مطالعات را می

کاوه مدنی .  استداخلی شامل مطالعات مربوط به ایران و مطالعات دشت رفسنجان

                                                
-      92سـال آب  (، گزارش مطالعه موردي دشت رفـسنجان  )1393. ( دفتر مطالعات آب زیرزمینی استان کرمان- 

  .ب منطقه کرمانشرکت آ) 93
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هاي یک ملت  سالی اقتصادي ـ اجتماعی ایران، چالش خشک«در مقاله ) 2014(

هاي  بر این باور است که عواملی همچون نداشتن درك صحیح از ریشه» ورشکسته آبی

ریزي آبی، نبود هماهنگی میان  مشکالت آبی، ساختار نامناسب حکمرانی و برنامه

سیاسی مؤثر براي ایجاد و تغییرات مورد نیاز در بخش هاي  متولیان آب کشور و هزینه

 ,Madani (شود آب مانند افزایش قیمت حامالن انرژي مانع هرگونه تغییر اساسی می

2014: 129(.  

نفعان آب زیرزمینی شرق  مطالعه دیگري در مورد ذيحاتمی و نوربخش در 

غلط در ارتباط است و طور مستقیم با حکمرانی  د که بحران آب بهنده اصفهان نشان می

حاتمی و  (نفعان است این حکمرانی یک حکمرانی دولتی و فارغ از دخالت ذي

  .)129: 1398نوربخش، 

. شده است در دشت رفسنجان مطالعات متعددي پیرامون منابع آب زیرزمینی انجام

نفعان و تنوع آن در حفاظت از منابع آب  سو به نقش ذي در این مطالعات از یک

هایی که باعث این برداشت  ی توجه شده است و از سوي دیگر به روایتزیرزمین

در پژوهشی که » ارزیابی ذي مدخالن در بخش آب«مقاله . اند شوند، پرداخته رویه می بی

کند تا  از روش دفتر عمران سازمان ملل استفاده می. در دشت رفسنجان انجام داده است

این . بندي کند ب اهمیت و تأثیرگذاري اولویتنفعان را به ترتی درجه قدرت و منابع ذي

تصمیمات مبتنی بر مشارکت همه «تعامل نزدیک . کند  سطح تعامل را معرفی می4مقاله 

غفوري فرد، باقري و شجري،  (کند عنوان سناریوي ایده آل مشخص می بهرا » نفعان ذي

1394 :18(.  

هاي حفاظت از  چالشتحلیل بسترمند «پژوهش کیفی فرزانه، باقري و مؤمنی در 

در محدوده دشت رفسنجان به تحلیل نقش مردم و دولت در » منابع آب زیرزمینی

د به این سؤال نکن د و سعی مینپرداز اجراي سیاست حفاظت از منابع آب زیرزمینی می

اند روند افت آب زیرزمینی را متوقف  د که چرا تدبیرهاي دولتی نتوانستهنپاسخ ده

زوال منابع از خود نشان  العملی نسبت به شرایط روبه محلی عکسسازند و چرا جامعه 
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دهد؟ این پژوهش نتیجه گرفته است که دلیل اصلی عدم اثربخشی تدابیر دولت  نمی

اي نهفته  براي حفاظت از منابع آب زیرزمینی در دیدگاه توسعه نامناسب و متوهمانه

ابع آب نادیده گرفته است و برداران را براي مدیریت من سو نقش بهره است که از یک

دهد و از سوي دیگر نتوانسته است تشکیالت و  کنندگان تقلیل می آنها را به مصرف

فرزانه، باقري و  (نظام اداري و مدیریتی مناسب براي اعمال حفاظت فراهم نماید

  .)85: 1395مؤمنی، 

 در هاي سیاستی روش مشارکتی ساختاریافته در حمایت از تحلیل گزینه«مقاله 

دهد کشاورزان دشت رفسنجان عدم تنوع  نشان می» محیطی هاي اجتماعی زیست سیستم

دانند و اعتماد کمی به  منابع اقتصادي منطقه را در بروز بحران کمبود منابع آب مؤثر می

 & Mehryar, Sliuzas, Sharifi, Reckien (توان دولت در کنترل مصرف آب دارند

van Maarseveen, 2017: 199(.  

چگونه روایت محلی پاسخ اجتماعی را به سیالب در دیترویت، : مقصریابی«مقاله 

. کند  دلیل سیالب را به دو شکل بیان می1»دهد میشیگان، واتربرگ و ورمانت شکل می

دانند پیشنهادشان تغییر عملکرد دولت   مدیریت دولت میءگروهی که سیالب را از سو

تر بر  دانند در سطح کالن  در بروز سیل مقصر میاست و آنهایی که تغییرات اقلیمی را

هاي  مقاله بر این تأکید دارد که گروه. کنند اي تأکید می کاهش تولید گازهاي گلخانه

شان تصمیمات متفاوتی در مورد منابع در دسترس خود  نفع بسته به روایت تاریخی ذي

  .گیرند می

نفعان آب داراي اهمیت   ذيبراي پژوهشگران جایگاهکه دهد  مرور منابع نشان می

گذاري براي  ریزي و سیاست  سال برنامه50رسد باوجود قریب به  است و به نظر می

یافته است و اکنون خود  شدت افزایش حفاظت از منابع، ناپایداري منابع آب زیرزمینی به

 ،نفعان ها بر اهمیت نقش ذي علیرغم تأکید پژوهش .دهد را در قالب یک بحران نشان می

                                                
1. Carmichael,c.,Danks., C.,&Vatovec, C. (2019).Assigning Blame: How Local 
Narratives Shape Community Responses to Extreme Flooding Events in Detroit, 
Michigan and Waterbury, Vermont. Environmental Communication. (abstrak) 
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نفعان  کنند که ذي این مطالعات مشخص نمی. هاي آنها توجه کمی شده است به دیدگاه

  .کنند حل تعریف می چگونه موضوع را تعریف کرده و براي آن راه

  

   روش پژوهش-3

 و در ندا  براي گردآوري اطالعات از فن بحث گروه متمرکز استفاده کردهانپژوهشگر

 اي استروس و کوربین بهره برده است روش زمینهاز نیز وتحلیل اطالعات  مرحله تجزیه

)Strauss & Corbin, 1998: 169(.  

  

  گیري کنندگان و نمونه مشارکت

نفعان   نفره از ذي15 تا 10 گروه بین 10 نفر در 115کنندگان این مطالعه  شرکت

گیري  محدوده مطالعاتی دشت رفسنجان هستند که طی فرآیندهاي چندگانه نمونه

هاي قبلی در دشت رفسنجان  بر اساس اطالعات حاصل از پژوهش .اند شده  انتخاب

طور هدفمند  شده بودند این پژوهش به هاي زیرزمینی شناسایی نفعان آب  نفر از ذي700

کنندگان را از میان این فهرست انتخاب کرد و براي حضور در بحث گروهی  شرکت

کنندگان و مفاهیم از دو  کتدر تحقیق حاضر براي انتخاب مشار. متمرکز دعوت نمود

فرآیند . گیري نظري گیري هدفمند و نمونه شده است نمونه  گیري استفاده روش نمونه

شده ادامه یافت تا حجم کل   هاي طرح ها جهت اشباع نظري نسبت به ایده انتخاب گروه

ما  ا،اي حجم نمونه باال نیست طورکلی در روش نظریه زمینه به . نفر رسید115نمونه به 

نفعان،  در این پژوهش به دلیل ضرورت شناسایی الگوهاي متنوع براي درك ارتباطی ذي

  .حجم نمونه افزایش یافت
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  ها وتحلیل داده آوري و تجزیه جمع

شود تا به  زمان انجام می ها هم آوري و تحلیل داده اي جمع شناسی نظریه زمینه در روش

شده در این پژوهش   تکنیک به کار گرفته 1.ها کمک کند پیدایش نظریه مستقر در داده

تکنیک بحث گروه متمرکز نوعی مباحثات . مصاحبه با تکنیک گروه متمرکز است

گروه روي یک . دنباش اي از جریانات معین می گروهی هستند که در صدد کاوش دسته

کنندگان را  مشارکت. شود تا مسئله خاصی را بررسی کند بحث جمعی متمرکز می

کند تا با یکدیگر صحبت کنند تجربیات یکدیگر را تفسیر کرده و نقطه  تشویق می

   .)Kitzinger & Barbour, 1999: 170 (نظرات خود را بیان کنند

اي سؤاالت تحقیق طی  اي زمینه شناسی نظریه طورکلی با توجه به ماهیت روش به

لی بحث طی این فرایند خطوط ک. وتعدیل شدند چند مرحله استخراج و مجدداً جرح

این فرایند تا مرحله اشباع نظري . ها شکل گرفتند وسیله مفاهیم و مقوله گروه متمرکز به

این تحلیلی . هاي جدیدي در فرآیند کار خلق نشد ادامه پیدا کرد، یعنی زمانی که داده

 & Strauss (انتخابی است) 3محوري و ) 2باز ) 1بر مبناي سه شیوه کدگذاري 

Corbin, 1998: 28( .هاي حاصل از بحث گروه متمرکز در مرحله  وتحلیل داده تجزیه

آمده طبقات  دست هاي به اول از طریق کدگذاري باز انجام شد، سپس با توجه به ایده

ها که  ترین ایده محوري شناسایی شدند و در نهایت از طریق کدگذاري انتخابی مشخص

  2.ند به دست آمدندنفعان دشت بود قادر به توضیح دریافت و ارتباطات ذي
  

  3قابلیت اعتماد

اعتباریابی ) 1 :شده است براي رسیدن به معیار اعتمادپذیري از سه تکنیک استفاده

سازي و استخراج   متخصصین در مراحل مختلف کدگذاري مفهوم4:تکنیک ممیزي

                                                
1. Ibid. at68 
2. Ibid.at29 
3. Trustworthiness 
4. Auditing 
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نفعان آب   در این شیوه از ذي1:بررسی توسط اعضا) 2 مقوالت نظارت داشتند،

هاي کلی را ارزیابی  هایی خواسته شد تا یافته فسنجان طی مصاحبهزیرزمینی دشت ر

 به 2:هاي تحلیلی اعتباریابی مقایسه) 3در روش . کنند و درباره صحت آن نظر دهند

  3.هاي خام مقایسه و ارزیابی شد هاي خام رجوع و ساخت بندي نظریه با داده داده

  

  میدان تحقیق

 کیلومترمربع در حـوزه آبریـز کـویر      12421محدوده مطالعاتی رفسنجان با وسعت      

هاي رفسنجان، کبوترخان و نـوق در         این محدوده شامل دشت   . شده است   درانجیر واقع 

شمال دشت انار و کشکوییه در شمال غربی رفـسنجان اسـت کـه کـوه بـدبخت کـوه،               

ایـن محـدوده در حاشـیه کـویر     . هاي نوق و انار را کامالً از هم جدا کرده اسـت           دشت

آب آن از منـابع زیرزمینـی   . ده و فاقد رودخانه دائمی و منابع آب سطحی اسـت        ش  واقع

هاي جنوب و جنوب غرب     عمده تغذیه دشت رفسنجان مربوط به مسیل      . شود  تأمین می 

مرتـضوي، سـلیمانی و غفـاري موفـق،      (است که حیاتی کامالً وابسته به بارندگی دارند    

 است 1506آب زیرزمینی دشت رفسنجان  برداري از     تعداد واحدهاي بهره  . )129: 1393

  4.هاي کشاورزي است برداري  درصد آن متعلق به بهره81که 

  

  هاي پژوهش  یافته-4

طوري کلی  به. گانه کدگذاري است ها در مراحل سه وتحلیل داده این فصل حاصل تجزیه

د طور که گفته ش همان .اي است  مقوله هسته2 مقوله اصلی و 26دستاورد تحقیق شامل 

در بحث . آوري اطالعات در این پژوهش مصاحبه گروه متمرکز است تکنیک جمع

                                                
1. Member check 
2. Anaytical comparison 
3. Ibid. at42 

-        ،92سـال آب  (، گزارش مطالعه موردي دشت رفسنجان  )1393(دفتر مطالعات آب زیرزمینی استان کرمان- 

  شرکت آب منطقه کرمان) 93
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نتایج توافق . کنندگان توصیف شد آبی توسط مشارکت گروه متمرکز ابتدا نشانگان کم

 متر 300 متر به 50 دهه از حدود 5سطح آب ذخایر زیرزمینی که در طی : این بود که

کند، زمین   مخزن کمکی نمینه پر شدهاي منظم ساالنه هم ب رسیده است و بارش

نفوذناپذیر شده، نشست پیداکرده، خاك شور شده است و هرساله محصول کاهش 

  .شوند یابد و درختان بیشتري خشک می می

چطور شد به این «آبی این سؤال کلیدي طرح شد؛  با توافق بر سر نشانگان کم

وله هسته شکل گرفت و دو  مق2کنندگان  ها مشارکت بر اساس پاسخ» وضعیت رسیدیم؟

اي کنش تفاهمی مشارکت  این دو مدل مبتنی بر مقوالت هسته. مدل اصلی طراحی شد

  .جویانه و کنش عقالنیت راهبردي هستند
  

 جویانه اي در کنش تفاهمی مشارکت  مفاهیم، مقوالت اصلی و مقوله هسته– 1جدول 

  مقوله هسته  مقوالت  مفاهیم

هاي مختلف به  مختلف در دورههاي  مجوز حفر چاه به گروه

   پاداش جنگاوري  بهانه رأي آوري،

  هاي غیرقانونی آسان شدن حفر چاه، مجاز شدن برداشت

  برداران ازدحام بهره

نفره،  هاي هفت هاي انقالبی، مجوزهاي کمیته تشکیل کمیته

  مصادره اموال مالکین قدیمی

  57حوادث سیاسی 

واسطه  رث در اسالم، اضافه شدن مالکان خرد بهقانون ا

  سودآوري کشت پسته

  خرد شدن اراضی

تقدیر از توسعه کشاورزي، توسعه کشاورزي به قیمت فشار بر 

منابع، توزیع اعتبارات براي توسعه کشاورزي، توسعه با 

  هاي آب محور طرح

هاي  سیاست

زاي آب  اشتغال

  محور

  ،دوین قانون درگذشتهبرداران در ت عدم مشارکت بهره

وگو، ممانعت  عدم انسجام در تدوین قانون به دلیل فقدان گفت

  از آگاه شدن مردم از قانون، عدم پذیرش نهادهاي مدنی

فقدان نهادهاي مدنی 

  در تدوین قانون

  ادراك تبعیضرعیتی، نابرابري در پروانه  ترس از برگشت به دوران ارباب

نه
یا
جو

ت 
رک

شا
 م

ی
هم

فا
ش ت

کن
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دست از  ، ترس ازبرداري، ترس از ناتوانی در حفظ زمین، بهره

  دادن مجدد اموال

تناسب معیشت، تخصیص  تناسب برابر، تخصیص به تخصیص به

  تناسب کارایی تناسب زمان حفر چاه، تخصیص به به

) رعایت(درخواست 

  انصاف

ادراك سرمایه   نهاد، فعالیت مدنی بخش خصوصی هاي مردم وجود تشکل

  اجتماعی

د، تفاهم و قدرت انتخاب، تشکل وگو و اعتما امکان گفت

  میانجی و توافق

  ادراك اعتماد

ادراك دارایی   مراقبت مشترك، تعلق همگانی، پنهان و غیرقابل تجزیه بودن

  مشترك

شفافیت طلبی، پایش دقیق منابع، جواب خواستن از مسئولین، 

  اساس توسط مسئولین هاي بی جلوگیري از دادن وعده

درخواست 

  پاسخگویی

رسانی، آموزش، همکاري، نمایندگی، تشکل سازي از  عاطال

  پایین

  درخواست مشارکت

  

  :اند از این مقوالت عبارت. اند شده  بندي  مقوالت و مفاهیم دسته1بر اساس جدول 

 با وجود ممنوعیت دشت رفسنجان سـیل مالکـان          53از سال    :برداران  ازدحام بهره 

  . ردندبزرگ کوچک به حفر چاه و کشت پسته روي آو

» . رشته قنات داشت161 حلقه چاه عمیق و 40 دشت رفسنجان 1350در سال «

ها آغاز شد،  اما با بهبود تکنولوژي حفر چاه و ارزان شدن آن حفاري

با آسان شدن «.  حلقه چاه وجود دارد1400که در حال حاضر بیش از  طوري به

   ممنوعه اعالم53اینکه دشت از سال  حفاري همه شروع به چاه زدن کردند با

  ».شده بود

هرکس «.  و در آستانه انقالب و بعدازآن نیز شدت گرفت      57این وضعیت در سال     

رسید از خانواده جانبـاز، شـهید و بیکـار انـواع اقـسام چـاه موتورهـا را دادنـد و اآلن                    

هـاي    نیز بعـدازآن کـه مجلـس برداشـت        89شود سال     گفته می  ».توانند پس بگیرند    نمی
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ز منابع آب را مجاز اعالم کرد، مجدداً این ازدحـام شـدت گرفـت و تعـداد        غیرقانونی ا 

  .هاي چاه افزایش یافت حلقه

کسانی که از آب و زمین سهمی نداشـتند یـا سـهم      براي همه  :57حوادث سیاسی   

روستانشینانی کـه در اصـالحات ارضـی    .  فرصتی شد1357اندکی داشتند، انقالب سال   

 و کارگرانی که از اصالحات ارضی جامانده بودند، به سهمشان باغچه کوچکی شده بود    

  .)48: 1377بطحی،  (گران آب و زمین تبدیل شدند مطالبه

جمعه تشکیل شد و شروع به صدور پروانـه حفـر             یک کمیته انقالبی در دفتر امام     «

شـود در دشـت     نفـره بـود کـه گفتـه مـی           ، این کمیته معروف به کمیته هفـت       ».چاه کرد 

  .  حلقه چاه را در آن تاریخ صادر کرد450برداري بیش از  هرهرفسنجان مجوز ب

کـردیم کـارگر      من و این حاجی و کسانی که سنشان باالست روي زمین کار مـی             «

چند تا از آقایـان روحـانی   . دادند بعد انقالب شد  تا یک تومنی به ما می3بودیم، روزي  

فتحنالـک  (پمپ بنزین کرمـونی  بایست همراهشان به بیابان برویم و تا   ما هی می  . آمدند

مـدتی زیـر   . ها کارگران اربـاب هـستند    این آقایان آمدند گفتند این    . پابکوبیم) فتحاً مبینا 

آینـد، پروانـه    ها که تظاهرات مـی  بیایید یک کمیته آب تشکیل دهیم به این       . سلطه بودند 

ن ها بـراي خودشـان کـشاورزي کننـد و زیـر سـلطه مالکـا        جوري بشود که این . بدهیم

  ».نباشند

اول انقـالب  «. شد زمان اموال تعدادي از مالکان بزرگ نیز مصادره و واگذار می           هم

کـه   بـراي ایـن  .... بسیاري از مالکان مثـل  . هایشان صورتجلسه شد تا مصادره شود       تا بیل 

شـان بودنـد بـه       بتوانند امالکشان را نجات دهند و مصادره نشود به مباشرانی کـه امـین             

  .»ه دادندقیمت اندکی اجار

 اصالحات ارضی در رفسنجان تأثیر چندانی نداشـت بـه دلیـل         :خرد شدن اراضی  

 اما تعداد اندکی از کارگران زراعـی مـشمول آن شـدند           . که اکثریت اراضی باغ بودند      آن

  . )56: همان(
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. در آغاز دهه چهل ساختاري که نباید روستایی زمین و باغ داشته باشد، شکـست        «

 هنـوز   70تـا اوایـل دهـه       » .هـاي کوچـک درسـت کـردن         به باغ کارگران شروع کردند    

بـا پیـر   . هاي حاصل از اصالحات ارضی و انقالب چندان خرد نشده بودنـد    برداري  بهره

برداران  تعداد بهره. تر شدند برداران نسل اول، اراضی خردتر و کوچک  شدن و مرگ بهره   

چـاه  . تـازه مـا خـوبیم   . ایـم  ده نفر ش46 نفر بودیم، حاال 12اول کار   «. نیز افزایش یافت  

ایـن قـانون ارث اسـت و کـاري     .  نفر مالـک دارنـد  120شناسم که تا   موتورهایی را می  

بـرداران و خـرد شـدن اراضـی      قانون ارث اسالمی به افزایش تعداد بهره» .شود کرد  نمی

از طرف دیگر با افزایش قیمت پسته و تبدیل آن به محصول صادراتی گفتـه      . کمک کرد 

 افراد بسیاري از مشاغل دیگر با خرید آب در قطعات کوچک، باغات پسته خرد شود می

  .ایجاد کردند

 توسعه کشاورزي در چند دهه اخیر دائماً تشویق         :زایی آب محور    سیاست اشتغال 

هـاي   شده است و خودکفایی محصوالت کـشاورزي همـواره از اهـداف اصـلی برنامـه            

   .توسعه بوده است

من . کند ند خوشحال بودند که کشاورزي توسعه پیدا میآمد اوایل مقامات می«

ام، اآلن هم  عنوان کشاورز نمونه گرفته اندازه یک اتاق تقدیرنامه دارم که به به

ولی . پردازد کند که براي ایجاد اشتغال در روستا پول می دولت دارد اشتباه می

  .»گوید براي چه اشتغالی و با چه فشاري بر آب نمی

رسـد نهادهـاي مـدنی از دوران      به نظر می:اي مدنی در تدوین قانون  فقدان نهاده 

آگـاه و حـسنی     . ویژه نهادهاي مدنی روستایی و کشاورزي تحت کنترل بودند          پهلوي به 

اي صنفی روستایی بـراي حکومـت از کنتـرل     بر این اعتقادند که کنترل اتحادیه    ) 1393(

طورجدي  تر بود بنابراین به د سختاي صنفی کارگري که در شهرها متمرکز بودن  اتحادیه

  . )10: 1393آگاه و حسنی،  (گیري نهادهاي مدنی کشاورزي شدند مانع شکل

کند و  داند آنها را به جلسات دعوت نمی دولت نهادهاي مدنی را سرخر می«

  ».خواهد پشت درهاي بسته براي آنها تصمیم بگیرد می
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یـشتر حکـم الگوهـاي مملکـت        ریزي کشاورزي روسـتایی ب      رسد برنامه   به نظر می  

هـاي همـه      جنبـه «: معتقـد اسـت   ) 1393(اي فرهـادي      اي و منطقه    شمولی دارد تا ناحیه   

  ).20: 1383فرهادي،  (»ها در اکثریت است جاشمولی برنامه

هاي دولتی کاهش برداشـت آب   برداران نسبت به اجراي طرح    بهره :ادراك تبعیض 

  :برداران قدیمی معتقدند بهره. اند نگران

بنابراین پروانه ما، نباید .  از دست دادیم57بار منابع آبمان را در سال  یک«

هایشان  برداران متأخر که پروانه اما بهره» .حق تقدم با ماست. کاهش پیدا کند

اگر کاهش پروانه اجرا شود ما با «: گویند برداران قدیمی است می کمتر از بهره

ادر به کشاورزي نیستیم و مجبوریم آبمان ماند، ق مقدار آبی که برایمان باقی می

 ،را بدهیم دوباره بیل بدست بگیریم و برگردیم به دوران قبل از انقالب

  .»کارگري کنیم

کنندگان درخواست انصاف داشتند اما این         مشارکت :درخواست رعایت انصاف   -

  . درخواست براي افراد تعاریف متفاوتی داشت

باید هرچـه روي  . باید این منطقه نجات پیدا کند« :بازتخصیص آب به نسبت برابر  -

  .»سفره است روي کل موتورهاي موجود تقسیم شود

برداري رفتار کنـیم چـون        باید بر اساس پروانه بهره     «:تناسب حقابه   بازتخصیص به  -

  .»تناسب پروانه باشد  کاهش نیز باید به،ها اختالف است میان پروانه

 به حق قانونی مالکین بـزرگ اذعـان دارم امـا     من «:تناسب معیشت   بازتخصیص به  -

توانیـد   شـما مـی  . شود شبیه رعایت حق تقـدم  این می. اي ازخودگذشتگی کنند   باید عده 

وقتی مردم با آب    «و  » .کنید تا رد شوند     کنید و رعایت دیگران را می       بروید ولی ترمز می   

رونـد و هزارتـا    رها مـی کنند یا به حاشیه شه   شوند، دزدي می    کم نتوانند بکارند فقیر می    

  .»کنند مشکل درست می

باید پروانه کسانی کاهش پیدا کند که بعد  «:تناسب حق تقدم زمانی     بازتخصیص به  -

  .»اند  چاه حفر کرده53از ممنوعیت دشت در سال 
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اینجا مالک یک بـاغ     . همه داستان ما اشتغال است     «:تناسب کارایی   بازتخصیص به  -

داننـد چطـور محـصول بدسـت          کسانی که نمی  .  هم هست   نیست کارآفرین  ،فقط مالک 

  .»کنند بیاورند آب و زمین را خراب می

هاي خصوصی متعددي      چند سال است که در رفسنجان شرکت       :سرمایه اجتماعی 

 تعـدادي از آنهـا بـه    ،کننـد  هاي مرتبط با تجارت و خدمات پسته فعالیـت مـی    در حوزه 

یکـی از ایـن   . اند آب هم توجه نشان داده  آموزش و ترویج کشاورزي و مدیریت پایدار        

هـا مـستقل از      ایـن گـروه   . کنـد   طور خاص فعالیـت مـی       ها نیز در ارتباط با آب به        گروه

هـاي ترویجـی    از طرف دیگر در برخـی منـاطق کـانون    . اند  شده   نهادهاي دولتی تشکیل  

ي از  تعداد97همچنین از سال . اند شده  جهاد کشاورزي هم توسط خود کشاورزان فعال

  .هاي دوستدار آب را تشکیل دهند مند شدند انجمن کشاورزان عالقه

 مجـازات قـانونی برداشـت کننـدگان بـیش از پروانـه و                :درخواست پاسخگویی 

گویند دولت بایـد در   آنها می. کنندگان است   هاي مشارکت    از خواسته  ،شناسایی متخلفان 

اسـاس نماینـدگان    اي بـی  ه بـرداري بـیش از تـوان سـفره و وعـده      مقابل مجوزهاي بهره  

برداري در دشـت   از طرف دیگر هنوز آمار دقیقی از وضعیت واقعی بهره . پاسخگو باشد 

. انجام مطالعه دقیق و تعیین وضعیت دقیق سفره باید اولین کار دولت باشد. وجود ندارد

  .»پذیرد کس مسئولیت نمی شان گذاشتند و هیچ مردم سی سال از زندگی و سرمایه«

 قبل از کاشت گسترده پسته در منطقه رفسنجان، محصوالت          :ت مشارکت درخواس

  . کاشت پنبه نیازمند همیاري کشاورزان بود. اصلی گندم و پنبه بودند

دادند بعد با بیل     باید کل زمین را آب می     . شتیماک  در قدیم که پسته نبود ما پنبه می       «

دانه را خیس  پنبه. کردند ن میهاي فلزي را در زمی هاي بزرگ میخ گرداندند با چوب برمی

توانستند تک نفـر   نمی. ها، ناچار باید یک جمعی بودند   ریختند داخل این    کردند و می    می

   .»رفتند  همه باهم می،کردند که تو چند هکتار بیشتر یا کمتر داري حساب نمی. کار کنند
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مندي   قهاز سوي دیگر عال   . امروزه در برداشت پسته این همیاري از بین رفته است         

توانند به    آنها خودشان می  . ما کشاورزان خوبی داریم   «. براي همکاري از بین نرفته است     

. زنـیم  شویم و درباره مشکالتمان حرف مـی  ما هر هفته در کانون جمع می  . ما یاد بدهند  

منـد تـشکیل    نهادهاي ترویجی خصوصی هم هر هفته جلساتی را براي کشاورزان عالقه  

  .»هندد داده و مشاوره می

آنهـا  . مندي در کشاورزان وجود دارد که به جلسات اداري دعوت شوند            این عالقه 

گویند که خواهان آن هستند که از تصمیمات دولـت بـاخبر شـده و نماینـده داشـته               می

خـواهیم    مـا هـم مـی     . شـوند   بعضی از کشاورزان همیشه به جلسات دعوت می       «. باشند

 درخواسـت دیگـر   .»شده و نظر ما را هم بپرسندنماینده داشته باشیم و بفهمیم چه خبر       

آنهـا تأکیـد   . تشکلی کـه توسـط خودشـان ایجـاد شـود      . کشاورزان داشتن تشکل است   

نیایند یک تشکل به نام ما      ) دولت(خودشان  «. کنند که دولت نباید تشکل سازي کند        می

 دانم باید اي دارم فقط می شناسم و نه در این کار سررشته من نه جامعه«و » .درست کنند

  ».تشکلی از پایین درست شود مثل همان زمان قدیم

هــاي آب زیرزمینـی دارایــی مــشترکی محــسوب    ســفره:ادراك دارایـی مــشترك 

آب یک کـاالي   «. گذارد  برداري دیگران تأثیر می     برداري هر فرد بر بهره      شوند که بهره    می

ه نیـست یـک     بیـسکوییت کـ   . شـود   طرف کم می    معمولی نیست اگر من اینجا بکشم آن      

فایده نـدارد مـن تنهـایی    « و ».شود کاالي غیرقابل تجزیه و زیرزمینی است که دیده نمی       

. »همه بایـد مراقـب ایـن منبـع باشـیم     . کشد اگر من نکشم دیگري می   . مراقب آب باشم  

هـایی همچـون پنهـان و     کنندگان حاکی از آن است که آنهـا ویژگـی           هاي مشارکت   گفته

این . اند هز به مراقبت مشترك و احساس تعلق همگانی را دریافت   غیرقابل تجزیه بودن، نیا   

  .عنوان دارایی مشترك است حاکی از ادراك آنها از آب زیرزمینی به

کننـدگان بـر اعتمـاد میـان           براي حفظ منبع و پایـداري آن شـرکت         :ادراك اعتماد 

اگر حـل    «.برداران و دولت تأکید داشتند      خودشان و ایجاد یک تشکل میانجی میان بهره       

افتد و منـابع   طرف صورت گیرد، تفاهم بر سر آب اتفاق می    مسئله توسط یک تشکل بی    
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اگر مردم و مـسئولین بتواننـد در مـسئله آب بـا هـم              «،  ».شود  درازمدت کشور حفظ می   

اگر تشکلی در روستاي من باشد براي «و » .یابد گفتگو کنند اعتماد در جامعه افزایش می

  .»کنیم  داریم ما خودمان آب را محافظت می چاه موتور10مثال ما 

» کنش تفاهمی مـشارکت جویانـه     «:جویانه اي کنش تفاهمی مشارکت     مقوله هسته 

کننـدگان بـا فهـم و         شرکت.  بدست آمده است   تر یادشده   پیشاز ترکیب مقوالت اصلی     

هاي خود را  ر آب زیرزمینی شده است استراتژيیتفسیر شرایطی که منجر به کاهش ذخا

اي خروج از این شرایط در قالب درخواست پاسخگویی، رعایت انصاف و مشارکت             بر

هاي دارایی مشترك نشان از احساس تعلق در  از سوي دیگر اشاره به ویژگی. بیان کردند

هایی که بـه برپـایی تـشکل بـراي          درخواست. کنندگان نسبت به منبع است      میان شرکت 

دگی و کنشگري فعال و تفاهمی براي تـصمیم  کند نشان از آما حفاظت از منبع اشاره می   

  .ر آب زیرزمینی داردیسازي در حفاظت از ذخا
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  اي در کنش عقالنیت راهبردي  مفاهیم، مقوالت اصلی و مقوله هسته– 2جدول 

  هسته  مقوله اصلی  مفاهیم

ایراد به شکل اجراي قانون، تفسیر بردار بودن عبارات، عدم نگاه 

  فات سیاسی و ابهام در متن قانونیکپارچه به منابع، اختال

 قوانین آب در ابهام

 ،کنندگان آب ارزانی آبکشی از اعماق زمین، امتیازدهی به مصرف

یارانه گازوئیل، برنده بودن برحسب مصرف بیشتر، مصرف 

 وکتاب حساب بی

 یارانه انرژي

 ناآگاهی فنی کشاورزان برداري هسوادي، ناآگاهی کشاورزان از مجوزهاي قانونی بهر بی

تقدیر از توسعه کشاورزي، توسعه کشاورزي به قیمت فشار بر 

هاي  منابع، توزیع اعتبارات براي توسعه کشاورزي، توسعه با طرح

 آب محور

هاي اشتغالزاي آب  سیاست

 محور

هاي مختلف به بهانه  هاي مختلف در دوره مجوز حفر چاه به گروه

برداران  ش جنگاوري، عدم به رسمیت شناختن بهره پادا رأي آوري،

  متقدم،

 هاي غیرقانونی آسان شدن حفر چاه، مجاز شدن برداشت

 برداران ازدحام بهره

مسئولیتی دولت در بازه زمانی طوالنی، عدم اجراي وظیفه، عدم نظارت  بی

 ،دولت، طلبکاري دولت، کاهش کیفیت و کمیت عملکرد دولتی

 پایش، فقدان اطالعات در مراجع دولتی، کاهش استانداردهاي

هاي  کاري در آمار، جایگزینی غلط چاه توسط دولت، فعالیت دست

 تخریبی دولت

 ادراك ناکارآمدي دولت

 ،بازار غیررسمی آب، کشف قیمت آب از طریق بازار، مکانیزم بازار

اصالح قانون، ظرفیت محلی ایجاد بازار آب، مجاز بودن فروش 

 وري با خریدوفروش هاي آب بر، بهره اهبراي همه بنگ

 بازار محلی آب

آبی، آموزش  سازي مردم و کم آموزش فنی کشاورزان، اقناع

هایی  هاي نوین کشاورزي، استفاده از فناوري هدفمند، ترویج روش

 .که برداشت آب را غیرممکن کند

 آموزش ترویجی

 محاسبه مصرف، کمیابی کاالي آب، قیمت و ارزش، قیمت و

 مدیریت

عنوان کاالي  ادراك به

 خصوصی

ي
رد

هب
را

ت 
النی

عق
ش 

کن
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ایـن  . انـد  شـده   بندي ها دسته هاي اصلی بر اساس یافته  مفاهیم و مقوله   2در جدول   

  :اند از موارد عبارت

کنندگان معتقد بودند ابهام در حقوق مالکیت، تفسیر بردار   شرکت:قوانین مبهم آب

ت سیاسی از موارد ابهام قـوانین بـه   بودن عبارات، نبود نگاه یکپارچه به منابع و اختالفا     

  . رود شمار می

 47بعدازآن که طبق قانون در سال . درگذشته قنوات مالکیت خصوصی داشتند«

اي از سوي دولت پیشنهاد شد شامل  به مالکیت ملی درآمدند طرح دومرحله

اما در عمل . مرحله اول پایش منابع و مرحله دوم تصرف منابع توسط دولت

دیگر دولت نتوانست فرآیند ملی شدن که همان  عبارت یفتاد بهاین اتفاق ن

  ».برداران سابق بود را انجام دهد ها از بهره خریداري کلیه زمین

 استفاده از متن حقـوق آب را       ءکنندگان بر این باورند که مبهم نویسی زمینه سو          شرکت

  . بوده استفراهم کرده است و ابهام حاصل اختالفات سیاسی و عدم مباحثه تخصصی 

 توسط کسانی نوشته شد که درکی از قوانین آب  بعد از انقالبقوانین آب«

بخشی به علت «، ».اند یا خواهان سو استفاده از مفاهیم مبهم بودند نداشته

که در بازنویسی قانون آب هر جا که با کلمه  طوري مسائل سیاسی آن دوران به

  .»اند آن را حذف کردند ملی شدن روبرو شده

 استفاده از تکنولوژي جدید فهم میزان آب برحسب لیتر،          :ناآگاهی فنی کشاورزان  

  . برداران جدید آسان نبود برداري براي بهره هاي بهره ساعت کارکرد و پروانه

کـاري   شد چه قدر لیتر آب و براي چه  سرمان نمی . وکتاب کار کردیم    حساب  ما بی «

  .»کاشتیم ده بود و ما با آن پسته می شصادرپروانه براي مرغداري ، شود پروانه صادر می

.  دولتـی اسـت کـه صـاحب اطالعـات اسـت        ، دولـت کارآمـد    :ناکارآمدي دولت 

کند و استانداردهاي پایش  دقت نظارت می به. دهد ی دقیق انجام می   کم  و مطالعات کیفی 

کنندگان دولت ناکارآمد اسـت چـون    به باور مشارکت. روز شده است   منابع در دولت به   

  . کدام از این موارد وجود ندارد یچه
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هاي کنونی در  با فعالیت) 1351قبل از   (کمیت و کیفیت کارهاي مطالعاتی گذشته       «

اي  هاي مـشاهده  در این چند سال فقط با استفاده از چاه    . مقایسه نیست   سطح کشور قابل  

 آب  اند و براي سـنجش تغییـرات سـالیانه سـطح            و پیزومتري به آماربرداري اقدام کرده     

هـا اکتفـا شـده     گیري دبی رودخانـه  آوري آمار بارندگی و اندازه    زیرزمینی صرفاً به جمع   

  . »است

مـدیریت دولتـی   «. اعتمادي را هم افزایش داده است    اعتقاد به ناکارآمدي دولت بی    

چیـز غیرعلمـی و سیاسـی         همه. وري و برداشت آب ندارد      هیچ اطالعاتی در مورد بهره    

ها   خودش قنات،ها در هر دوره اري و زدن چاه در باالدست حریمک دولت با ندانم. است

  .»را خشک کرده است

زایی در   هاي اشتغال   کنندگان به سیاست    شرکت: محور زاي آب   هاي اشتغال   سیاست

  . شود منطقه اعتراض دارند و معتقدند در توسعه منطقه به مسئله کمبود آب توجه نمی

ع، صنایع آب بري در منطقه ایجاد شده بدون توجه به شرایط محیطی و مناب«

هاي آمایش سرزمین وسط کویر کارخانه فوالد  بدون توجه به طرح. است

دهند  اآلن شعار می. شود براي گسترش کشاورزي اعتبارات داده می«و » .زنند می

 وام پرداخت ،آب مصرف نکنیم اما براي تجهیزات کشاورزي و ازجمله نهال

   .»کنند می

 آموزش ترویجی به ارتقا دانش فنی و نظري ):فنی(زش ترویجی درخواست آمو

هاي ترویجی، کالس آموزشی، مزارع نمایشی، مراجعه به کار  برنامه. برداران توجه دارد بهره

. ها و مددکاران در مجموعه جهاد کشاورزي در راستاي آموزش فنی ترویج است مزرعه

  .  منتقدندکنندگان نسبت به کیفیت و کمیت این آموزش شرکت

باید آموزش ببینند بفهمند چه . هاي آبیاري جدید ناآگاه هستند کشاورزان نسبت به شیوه«

مردم باید باور کنند که آب «و » .کودي را از چه طریقی با آبیاري درست به درخت بدهند

کنندگان بر این باورند که نباید  عالوه بر این شرکت. »نیست و این نیاز به آموزش دارد

این «. ها را نیز در برگیرد هاي ترویجی فقط به کشاورزان داده شود و باید سایر گروه زشآمو
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آموزش فقط به کشاورزان نباید اکتفا کند باید مسئوالن دولتی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس 

  ».دهند وغریب را نمی هاي عجیب اگر مسئولین آموزش ببیند این طرح. هم آموزش ببیند

کنندگان کاالیی اقتصادي   کاالي آب از منظر شرکت:کاالیی خصوصیعنوان  آب به

شود انتظـار    نمی،آب یک منبع اقتصادي است مثل خم طال  «. شود  و کمیاب توصیف می   

کنندگان معتقدند    برخی شرکت  ».داشت آن را روي زمین بریزید و بگویید آن را ندزدید          

آب «. یریت آن وجـود نـدارد     اي نیـز بـراي مـد        وقتی آب قیمت نداشـته باشـد، انگیـزه        

طـور هـدر    که اگر قیمت داشـت ایـن    ترین کاالیی است که ما داریم درصورتی        ارزش  بی

جـویی تأکیـد دارنـد و معتقدنـد           کنندگان بر محاسبه مصرف و صرفه       شرکت. »رفت  نمی

محاسبه مصرف آب براي هر کیلو پسته آموختنی است و مدیریت آب بدون توجـه بـه               

دانیم براي یـک کیلـو پـسته چقـدر آب      ما هنوز نمی«. رممکن استاي غی   چنین محاسبه 

  .»که همه باید یاد بگیرند مصرف آب خود را محاسبه کنند مصرف کنیم درحالی

 درخواسـت برپـایی بـازار آب و انتقـال آب بـه اراضـی              :درخواست بازار محلی آب   

سـت در حـال   کنندگان اسـت ایـن درخوا      هاي مطلوب براي مشارکت     تر یکی از راه     مرغوب

. کننـدگان درخواسـت تغییـر قـانون را دارنـد            مشارکت. حاضر به لحاظ قانونی ممنوع است     

  .» قانون توزیع عادالنه آب را معلق کند27،28براي اجراي بازار آب کافی است دولت ماده «

بازار غیررسـمی  «. درخواست دیگر رسمیت دادن به بازارهاي غیررسمی آب است     

» .عنـوان بـازار اصـلی رسـمیت دهـیم      ایـن بـازار را بـه    .  دارد آب همین اآلن هم وجود    

در . شـود   گذاري آب به پایداري آن منجـر مـی          کنندگان باور دارند بازار و قیمت       شرکت

 سـهامدار   6000شـرکت احیـا     «. منطقه نیز ظرفیت محلی براي تشکیل بازار وجود دارد        

طور رسمی برپا کنـد   ر آب را بهبرداران قادر است بازا دارد با شناسایی این گروه از بهره    

  .»وري آب حاصل خریدوفروش و مبادله آن است و بهره

بـا  » کـنش عقالنیـت راهبـردي     « مقولـه    :اي کنش عقالنیت راهبـردي      مقوله هسته 

کنش عقالنـی بـه مـسائلی همچـون مبادلـه        . شود  شده، تعریف می    ترکیب مقوالت طرح  

 بر مبناي کارآیی و سازماندهی مبادله محاسبه پذیر، کنش معطوف به سود، منابع آزاد که    
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 کننـدگان چنـین توصـیف       دست در نگـاه شـرکت       مفاهیمی ازاین . شود  شوند، اطالق می  

اگر بازار ایجاد شود، آب قیمت پیدا کند، آب با ارزش خواهد شد و مردم آن              «اند؛    شده  

دار کـرد   فـشار وا    توان مردم را بـه اسـتفاده از آبیـاري تحـت             نمی«و  » .دهند  را هدر نمی  

اي بـراي    از این منظر وقتی آب قیمت نداشـته باشـد انگیـزه   ».که آب رایگان است     وقتی

  .مدیریت آن وجود ندارد

 همچنین تأکید بر مطالعات فنی دقیق و روشن شدن آمـار و اطالعـات در مقولـه                 

ناکارآمدي دولت، درك یارانه انرژي و ابهـام در قـوانین آب بخـشی از ایـن عقالنیـت                 

هـاي   براي گروه) فنی(هاي ترویجی  درخواست ارائه آموزش . کند   را نمایان می   راهبردي

  .نفع و برپایی بازار محلی آب بخشی دیگر از ابعاد کنش عقالنیت راهبردي هستند ذي

  

  
   تبیین ناپایداري آب زیرزمینی و حکمرانی مبتنی برکنش تفاهمی مشارکت جویانه– 1مدل 
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  زیرزمینی و حکمرانی مبتنی برکنش عقالنیت راهبرديتبیین ناپایداري آب  -2مدل 

  

  گیري  بحث و نتیجه-4

شده از ناپایداري منابع آب زیرزمینی رفسنجان دو روایت متفاوت را نشان  هاي ارائه مدل

اي کنش تفاهمی مشارکت جویانه و کنش عقالنیـت        با توجه به دو مقوله هسته     . دهد  می

  .اند شده  فکیکراهبردي این دو روایت از یکدیگر ت

 زمینـه  57  سالبرداران، خرد شدن و حوادث سیاسی  ازدحام بهره1در مدل شماره   

زاي  هـاي اشـتغال   علت این ناپایداري سیاسـت  . اند  بروز وضعیت ناپایدار را فراهم کرده     

درخواسـت پاسـخگویی،    . فقدان نهادهاي مـدنی در تـدوین قـانون اسـت          و آب محور 
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شـده مـدنظر اسـت و ایـن            بـر اسـاس شـرایط مطـرح        مشارکت و رعایت در این مدل     

نفعان تبعیض را ادراك  ذي. شود درخواست با نگاه به همه بازیگران حکمرانی مطرح می    

بـا ادراك سـرمایه     . کنند و در نتیجه خواهان رعایت انـصاف و پاسـخگویی هـستند              می

وج از عنـوان راه مـؤثر بـراي خـر        اجتماعی، اعتماد و دارایی مـشترك، مـشارکت را بـه          

گیـري    کنش تفاهمی مـشارکت جویانـه بیـانگر شـکل         . کنند  وضعیت ناپایدار معرفی می   

  .نوعی تفکر معطوف به تفاهم براي بهبود حکمرانی منابع آب زیرزمینی است

زاي آب    هاي اشـتغال    برداران و سیاست     ابهام قوانین، ازدحام بهره    2در مدل شماره    

عواملی مثـل یارانـه   . شده استعنوان نی منابع ساز ناتوانی در حکمرا    محور دولتی زمینه  

در . کنندگان از مصرف بهینه باعث شـرایط ناپایـدار هـستند          اطالعی مصرف   انرژي و بی  

نگاه کنشگران معتقد به کنش عقالنیت راهبردي شرایط به نحوي است که برپایی بـازار          

. ت باشـد تواند راهگشاي خـروج از ایـن وضـعی     آب و آموزش ترویجی با نگاه فنی می       

عنـوان یـک کـاالي خـصوصی ادراك      دانند و آب را بـه   دولت را ناکارآمد می  ،نفعان  ذي

ایـن  . عنـوان یـک مکـانیزم غیردولتـی هـستند      در نتیجه خواهان برپایی بازار به   . کنند  می

در واقع در صدد کاهش     . دنها نگرشی جامع به همه بازیگران حکمرانی ندار         درخواست

ان فعال کردن مکانیزم بـازار در جهـت بازتخـصیص بهینـه            دخالت دولت بوده و خواه    

کنش عقالنیت راهبردي در    . هستند بهبود این وضعیت     ونفعان    منابع و کاهش ضرر ذي    

 در رابطه با نگر و معطوف به سود و زیا گیري نوعی تفکر محاسبه   این مدل بیانگر شکل   

  .حکمرانی منابع آب زیرزمینی است

دهد که در برخی موارد  شده نشان می ت اصلی استخراجشده و مقوال   مفاهیم مطرح 

  :اند از این موارد عبارت. هاي نیز دارند این دو مدل شباهت

ساز پایداري منابع بـه رسـمیت    عنوان بستر و زمینه     برداران را به    هر دو ازدحام بهره   

اي در  یـه برداري، اصل پا برداران و هجوم آنها براي افزایش بهره        ازدحام بهره . شناسند  می

بردارانی که بدون قاعده روشن صورت  خروج بهرهو ورود  . ناتوانی مدیریت منابع است   

مطالعات در زمینه منابع مشترك     .دهد  گیرد و امکان حفاظت و پایداري را کاهش می          می
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دهد براي پایداري یک منبع، باید تعریف روشنی از مرزهاي یک منبـع وجـود            نشان می 

 چه کسانی حق استفاده از یـک منبـع را دارنـد و معیارهـاي          مشخص شود . داشته باشد 

دار شوند و  وقتی این اصول و معیارها خدشه. برداري براي یک عضو مشخص باشد بهره

برداري ختم   از بهرهاي برداران به نقطه افراد بیشتري از منبع استفاده کنند این ازدحام بهره

  .)63: 1394پور،  اخالصی (خوانند ع میشود که در علم اقتصاد آن را تراژدي مناب می

واقـف هـستند و   ) دولتی(زایی آب محور   هاي اشتغال   هر دو روایت به اثر سیاست     

طور که تحقیقـات اخیـر در مقـاالتی        همان .دانند  کنندگان این مسئله را مهم می       مشارکت

هـاي حاکمیـت و        آرمـان  ،مانند سایه شوم ورشکستی آبـی در ایـران نـشان داده اسـت             

اسـتفاده  هاي نظام سیاسی کشور براي خودکفایی مواد غذایی منجـر بـه افـزایش                 شتال

عنـوان یـک محـصول     تمرکز دولت بر خودکفایی گندم به   . شده است   شدید از منابع آب   

کشاورزي استراتژیک و مؤلفه کلیدي در رژیم غذایی ساکنان این مرزوبوم نقش اساسی        

در منطقه رفسنجان نیز تشویق بـه کـشت         . در بروز مشکالت آب کشور ایفا کرده است       

  .)Collins, 2017: 4 (گندم و سپس کشت پسته ناظر به همین مسئله است

ایـن مـوارد    . هم متفـاوت هـستند     باشده در برخی موارد        مقوالت اصلی استخراج  

  : اند از عبارت

 از نظر مدل مبتنی بر کـنش تفـاهمی      57  سال خرد شدن اراضی و حوادث سیاسی     

کـه مـدل مبتنـی بـر کـنش            درحـالی . یانه بسترساز ناپایداري منابع هـستند     مشارکت جو 

هردو  .زاي چهل سال اخیر اهمیت بیشتري دارد       هاي اشتغال    سیاست ،عقالنیت راهبردي 

کنند اما در مدل مبتنی بر کنش تفاهمی         مدل به شرایط تاریخی بسترساز پدیده اشاره می       

شود و در مدل دیگـر   ات اراضی شروع می تاریخ پدیده قبل از اصالح    ،مشارکت جویانه 

  . ساله است40تاریخ پدیده 

زاي آب محـور، از   هـاي اشـتغال    سیاسـت  وفقدان نهادهاي مدنی در تدوین قانون  

گیـري   تـرین دالیـل در شـکل    منظر مدل مبتنی بر کنش تفاهمی مشارکت جویانه کلیدي     

ـ    . پدیده ناپایداري منابع آب زیرزمینی هستند      دوین قـانون دخالـت داده      یعنی مردم در ت

نشدند، دولت فشار اشتغال را بر منابع آب زیرزمینی گذاشته و باعث ناپایداري در منابع 
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ي یارانـه انـرژي، قـوانین    دمدل مبتنی بر کنش عقالنیت راهبردر  که     درحالی ،شده است 

  .مبهم آب و ناآگاهی فنی کشاورزان دالیل اصلی هستند

اما نقد مدل حکمرانی مبتنی بر کنش    . دنکن  یان می هر دو مدل بخشی از روایت را ب       

کنندگان و  محور است که با تشویق مصرف عقالنیت راهبردي به ساختار اقتصادي دولت

وجـود  . کنندگان ناآگاه را به حال خود رهـا کـرده اسـت       عدم حفاظت از منابع، مصرف    

 در 70دهـه  دهـد در     چنین نگرشی در تاریخ توسعه که فرد را مورد سرزنش قـرار مـی             

فرضیات پارادایم نوسازي ریشه در نظریـه تغییـر از   . نظریات پارادایم نوسازي رایج شد    

تفاوتی، تقدیرگرایی و بیکاري باعث   بی،که کنترل شدیدبود فرض بر این  . بیرون داشت 

وضعیت زمانی تغییر پیدا کرد کـه       . ماندگی کشورهاي جهان سوم شده بود       تحکیم عقب 

ته ابزارها، دانش و روش کار را تولید کردند و جهان سـوم را وادار      یاف  کشورهاي توسعه 

دانـد در   رسد این نگرش از باال به پایین که فرد را مقـصر مـی   به نظر می. به عمل کردند 

 ادراك کنشگران معتقد به کنش عقالنیت راهبردي از شرایط ناپایداري منابع وجود دارد           

گـر    راي درك بهتر اختالف میان شرایط مداخله      ب .)48: 1388فرهنگی، دانایی و جامع،     (

  .هاي اتخاذشده نیز ضروري است در دو مدل توجه به استراتژي

هاي هـستند کـه در مـدل کـنش تفـاهمی           ادراك تبعیض و سرمایه اجتماعی مقوله     

ادراك . انـد    اما در مدل دیگـر ادراك نـشده        ندا شده  مشارکت جویانه مؤثر در نظر گرفته     

برداري و ترس از بازگشت به گذشته          همچون نابرابري در پروانه بهره     تبعیض با ابعادي  

اسـتروم  . خورده است و سرمایه اجتماعی به نقش مثبت نهادهاي مدنی اشـاره دارد              گره

صورت فیزیکی به آن  برداران به که بهره معتقد است که منابع آبی مشترك مادامی    ) 1385(

 مؤثر به شکل جمعی و بـدون  اي وانند به گونهت نزدیک و با یکدیگر در ارتباط باشند می     

  .)Ostrom, 1990: 129 (شدخواهند کنترل دولتی یا خصوصی مدیریت 

در مدل مبتنی بر کـنش تفـاهمی مـشارکت جویانـه، کـنش پیـشنهادي مـشارکت،           

هـا لزومـاً دولـت یـا بخـش       مرجع این درخواسـت . پاسخگویی و رعایت انصاف است    

تفکـري کـه   . شود نفعان مطرح می  نسبت به همه ذيها این درخواست . خصوصی نیست 
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در مـدل    .عنوان یک منبع مشترك اسـت       هایی است؛ درك آب به      منشأ چنین درخواست  

در نتیجـه کنـشگران   . مبتنی بر کنش عقالنیت راهبردي آب یک کاالي خصوصی اسـت     

گران وقتـی کنـش  . باید قادر باشند از طریق بازار سهم تحت مالکیت خود را مبادله کنند           

کند که سود  کنند، تفکر عقالنی حکم می   عنوان یک کاالي خصوصی ادراك می       آب را به  

ازآنجاکه ناپایداري منابع مشترك احتمـاالً منجـر بـه زیـان     . و زیان خود را محاسبه کنند 

  .بنابراین عقالنیت محاسباتی بایستی آموخته شود. شود می

رو  ن آن را نیز با اخـتالف روبـه  درك متفاوت از مالکیت آب، کنش ارتباطی پیرامو    

که بر اساس مدل مبتنی بـر کـنش عقالنیـت راهبـردي، کـنش تفـاهمی         طوري  کند به   می

کـنش تفـاهمی نیـز یـک کـنش      ) 1384(که از منظر هابرماس   درحالی. غیرعقالنی است 

در ایـن حالـت کنـشگران نـه از طریـق محاسـبات              . اسـت ) عقالنیت ارتباطی (عقالنی  

طـور کـه هابرمـاس        همان. شوند  از طریق حصول تفاهم هماهنگ می     خودخواهانه بلکه   

سوي موفقیت فردي     کنندگان در وهله اول به      دهد در کنش ارتباطی مشارکت      توضیح می 

کننـد کـه     شرایطی دنبال میدرهاي فردي خود را  کنند، آنها هدف    گیري نمی   خود جهت 

  هماهنـگ کننـد    ،تهـاي خـود را بـر مبنـاي تعـاریف مـشترك از وضـعی                 بتوانند کنش 

  .)390: 1384  هابرماس،(

کنـد کـه    مدل مبتنی بر کنش تفاهمی مشارکت جویانه بر این ایده استروم تأکید می   

 یک جنگل، یک چراگاه، یـک دریاچـه،       ،یک اجتماع از کاربران یک منبع مشاع عمومی       

قادر در غیاب سازوکار بازار و در غیاب مقررات پردازي و نظارت گري دولت، گاه ... و

 ،دنـ دهی مناسب استفاده کاربران از آن منبـع مـشاع بیاب    خود روشی براي سازمان   هستند

  .)Ostrom, 1990: 3 (گونه که هیچ تراژدي اتفاق نیفتد آن

رسد کـسانی کـه کـنش تفـاهمی مـشارکت جویانـه را                در این پژوهش به نظر می     

تـاریخی دشـت     اقتـصادي و     ،کننـد روایـت خـود را در بـستر اجتمـاعی             نمایندگی می 

کنند و  رفسنجان تعریف کرده و حیات این منطقه را به حصول تفاهم و اعتماد وصل می 

کنند تا حد زیادي از بستر اقتصادي،    کسانی که کنش عقالنیت راهبردي را نمایندگی می       

محاسـبه   وجوي منافع قابـل  گیرند و درنتیجه جست   اجتماعی و تاریخی دشت فاصله می     

  .کند  براي آنان اهمیت پیدا می،و پذیرش نوع حکمرانیاقتصادي در انتخاب 
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