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 چکیده

دادهشافتزایراپایتاارۀتوستعبتهدستتیابیبرایغذاوآبیقیتلفیرانحکمبهمراجعهلزوم،یبخشتکیرانحکمیهایکاست

اصتو ازاستتفادهبتاوجتام صتور بتهراغتذاوآبیرانتحکتمهکاستشاهدادهتوسعهیکردیروحاضرپژوهشدراست.

لیتتحلویابیتارزیبترایعملتچتارچوبودنبتونتابیمزیآبخۀحوضدرموجودیهاشکست.کنایمیابیارزااریپایرانحکم

ازیریتگبهترهابتغتذاوآبااریتپایرانتحکتماصتو نیتاو.استساختهیضرورراحاضرپژوهشغذاوآبجام یرانحکم

21مجمتو درحاضتر،پژوهشدراساسنیابرشا.انجامااریپاۀتوسعاهاافوااریپایرانحکمۀنیزمدرموجودیهاپژوهش

بتاحضتوریۀمصاحبوپرسشنامهازاستفادهباپژوهشیهاداده.شانیتاوغذاوآبااریپایرانحکمیبراشاخص96واصل

وضتعیتهتاشاخصازدرصا96/1دادنشانحاضرپژوهشجینتا.آمادستبهغذاوآبیرانحکمدرمؤثرنزیگراباازنفر04

بتهتوجهباواست6از69/1غذاوآبیرانحکماکوسیستمیتعاد ۀنمر.دارنانامطلوبوضعیتینیزدرصا22/69ومطلوب

روشیپپژوهش.کنایمگوشزدراغذاوآبیرانحکمیکنوناختارسدرموجودیهایینارسا،مطلوبتیوضععنوانبه3ۀنمر

دهتامیشاننرایعیطبسازگانبوماکوسیستمیتعاد ونفعانیذثرؤممشارکتمانناغذاوآبیقیتلفیرانحکمیهاچالش

وگترممنتاط درموجتودیرانکمحساختارشاه،هئاراکردیروبهتوجهبا.کنایمکمکآنهایرانحکماکوسیستمیتعاد بهو

.استیابیارزقابلبودنیانطباقوماارگریبازنظرازدارنا،ینیرزمیزآبویکشاورزبهادیزیوابستگکهخشک

 .یران حکم چارچوب ،خاک و آب قوانین ، ارزیابی  شاخص ،آبخیز بازیگران ،اکوسیستمی تعادل صولا :واژگاندیکل
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 مقدمه

وشتاهغتذاوآبیتقاضتاشیافزاببستیجمعشیافزا

.استتکتردهمواجهیجاچالشبارا2غذاوآبیرانحکم

قتار میتقستیچگتونگواستیس،یرانحکم،یکلطوربه

.[2]کنتایمتانیبراجامعهدرگوناگونگرانیبازانیمدر

ازیادامنته»:شتودیمفیتعرصور نیابهآبیرانحکم

یبتراکتهیادارویاقتصاد،یاجتماع،یاسیسیهاسامانه

ستطو دربآختاما ۀارائوآبمناب تیریماوتوسعه

بترایامتروزه،نیهمچنت.[1]«داردوجتودجامعهمختلف

بودهتوجهموردغذایرانحکم،1غذاییامنیتبهیابیدست

رامللسازمانو :استتکتردهفیتتعرصتور نیتاهبآن

یبرالحظا تمامدرویکافیغذابهمردمتمامیدسترس

،زمینتهایتندر.[3]استتستالمیزناگوتیفعالداشتن

ارتبتا وهتاساختاروقوانینبهبیشترغذاوآبیرانحکم

مفهتومجامعیتتبتهتوجتهبتاوگرددمیبازبازیگرانبین

غتذاییوآبامنیتاقااما ۀربرگیرنادتوانامییرانحکم

 .باشانیز

وآنبتهیدسترستغتذا،ایتتول،فیتتعرنیااساسبر

ییغتذاتیتامنیاصتلعنصترسهغذاافتیدردر3یااریپا

راییغتذاتیتامنازفراتتریمفهتومغذایرانحکم.ناهست

ویاجتمتاع،یاقتصتاد،یاستیسروابت تمتامورستانایم

بستیاری.ردیگیمبردرراجامعهدرموجودیطیمحستیز

واستتاعتمتادبترمبتنتیغتذایرانتحکمهایکاروسازاز

هتر.[0]کنتامتیترویجرامعاملهومتقابلۀرابطفرهنگ

وجتودیرانحکمدرتمرکزوکاریهمحافظتفکرهنوزچنا

استاسبتریرانتحکتمهایالگویزیاداحتما بهاما،دارد

شیافتزایبراتالش.[6]گرفتخواهناشکلزداییتمرکز

گترفتننظتردرباونومجزاصور بهغذاایوآبتیامن

تیتامندرضتعفجتادیابتهتوانتایمت،گریدخشبتیامن

غتذاوآبمحتورنیتتممیهتاروششود.منجرگریدبخش

،ستتناینغتذاوآبتیتامنمشکال رف بهقادرییتنهابه

زیتنآبوغتذاتیامنعاممهمنیادیبنعواملبهایبابلکه

ستو بتهمربتو عوامتلنیتاازیاریبستکته،شودتوجه

استتفیضتعیرانتحکمونامناسبیهااستیس،تیریما

بتته،غتتذاوآبیرانتتحکتتمارزیتتابیبتترای،نیبنتتابرا.[9]

                                                           
1. Water and Food Governance 
2. Food security 
3. Sustainability 

بختشدوهروضعیتارزیابیتواناییکهیمناسبچارچوب

ایتناستت.نیتاز،باشاداشتهجام صور بهرایرانحکم

بتیندرشتللیهتایفرصتتایجتادوفقترکاهشبهتفکر

کشتاورزیبختشدرپایاارۀتوسعبهدستیابیوکشاورزان

کتردخواهتاکمتکآبۀکننامصرفترینبزرگعنوانبه

.[9]

وختوبیرانحکممفهومباریننخستبرایمللسازمان

،آنازپت .[9]کردمطر راراآناهاافوپایاارۀتوسع

آبمناب ازهریکپایااریخصوصدرزیادیهایپژوهش

و0واستتلپاهتل.استتشتاهانجتامآنهامایریتوغذاو

ۀستامانیتادگیریخاصتیتبررستیبته(1446)همکاران

یادشتاهپتژوهشۀادامتدر.[6]پرداختنتاآبیرانتحکم

دریادگیریفراینامفهوم(1421وهمکاران)واستلپاهل

عنتوانتحتایپروژهوناکردبیانراآبیرانحکمۀسامان

twin2goارزیتابیبترایدنیتامختلفآبخیزهایحوضهدر

.[24]دادنتاانجتامآبیرانتحکمسامانۀیادگیریقابلیت

تشتتری بته(1426)همکتتارانوواستتلپاهتتلهمچنتین،

پرداختنتاپایتااریرانتحکتمدرانتقتا ومایریترویکرد

رااجتماعیۀحلق(1421)6الرسنوکیو،همچنین.[22]

واصتو ازایمجموعتهوهدکتراضتافهآبیرانتحکتمبه

.[21]اکردنمعرفیآبپایااریرانحکمبرایراهاشاخص

گفتتهانطبتاقیبازیگرمتاارآبیرانحکمچارچوب،اینبه

درثرؤمتتبتتازیگرانبتتهایویتتژهتوجتتهآندروشتتودمتتی

بترایراآنهتاازیتکهرۀوظیفواستشاهآبیرانحکم

مشتخصیرانتحکتماکوسیستتمیتعتاد عیتوضتبهبود

ایتنازنیز1420سا درهمچنینطیپژوهشی.سازدمی

توست کاستتاریکادرآبرانیحکمارزیابیبرایچارچوب

چتارچوبحاضتر،تحقیت در[.6]شتااستفاده9کوزداس

یرانتحکتمچتارچوببتهانطباقیبازیگرماارآبیرانحکم

 .استیافتهارتقاغذاوآبانطباقیبازیگرماار

29بترمشتتملپایتاارۀتوستعاهااف1426سا در

ایتنبتهتوجهبا.شامنتشرخردهاف296وکالنهاف

بشتری،سعاد زمین،ۀکرمردم،»محورهایالعمل،دستور

عضوهایکشورفعالیتاصلیهایحوضه«مشارکتوصل 

رویکردوانطباقیرویکرد.[23]بودخواهنا1434سا تا

                                                           
4. Pahl-Wostl 
5. Wiek and Larson 
6. Kuzdas 
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وعوامتلنقشواناشاهمتمرکزآبمناب رویمااربازیگر

تعتاد ارزیتابیدرآنهتااهمیتبامتناسبراغذاییمناب 

زمانهمنگاهباکهانانگرفتهنظردریرانحکماکوسیستمی

توجهبا،بخشیابهبودراهارویکردتوانمیبخشدوهربه

بعتاچهتارراآبیرانتحکتمۀستامانکتهموضتو ایتنبه

لتشتتکیزیستتتیمحتتی واقتصتتادیاجتمتتاعی،سیاستتی،

بتتا(1426)همکتتارانوغفتتوری.[26و20]دهنتتامتتی

بتهپیونایرویکردواجتماعیۀشبکآنالیزابزارازاستفاده

بهآنهاپژوهشدراما،پرداختناموجودهایچالشبررسی

استنشاهپرداختهغذاوآبپایااریرانحکماصو تبیین

مطلتبایتنبیتانگریادشتاهپتژوهشۀسابقبررسی.[29]

صتور بتهبیشتترشتاهیادارزیابیهایچارچوبکهاست

.استتهگرفتتانجامغذایاآبمناب ازیکیبرایبعایتک

آنهتابهآببخشافزودنورویکرددواینتجمی ،واق در

ۀاستتتفادۀوستتیلبتتهکتتههتتاییچتتالشحتتلبتتهتوانتتامتتی

،انتانشتاهبرطترفهارویکرداینازبعایتکوبخشیتک

براینیازمورداصو حاضر،تحقی دربنابراین.کناکمک

شتاهارائتههتایشتاخصبتهتوجهباآبیرانحکمارزیابی

ۀتوستعاهاافو[24]Twin2Goۀپروژ،[21]ویکتوس 

ارزیابیبهمربو اصو وشاهروزرسانیبه(SDGs)پایاار

توست منتشرشتاههتایگتزارشبترتکیهباغذایرانحکم

FAO
SDGsو2

.شاتاوین1

مقیتاسترینمناسبپویا،اکوسیستمیکآبریزۀحوض

(SWEF)غتذاییمتواد-انترژی-آب-خاکمایریتبرای

اکوسیستتم،هایفراینتاۀلیتکگترفتننظتردرباکهاست

بتهتوجتهبتا.[29]دهتامتیارائتهراجتام رویکردنوعی

خصتوصبهوایراندررشابهروجمعیتوآبمحاودیت

یرانتحکتمباهمراهآبیرانحکمبایا،مینابآبریزۀحوض

تحقیت ازآمتاهدستتبتهنتتایجبهتوجهبا.شوددیاهغذا

ارزیتابیجامعیتتشتاه،معرفتیرویکتردکتهاشمشخص

بتهکتهمینتاب.استبخشیاهبهبودراغذاوآبیرانحکم

مواجتهآبتیتتنشبتا،شتاهانتخابموردیۀمطالععنوان

ۀکننتااستتفاده،غذاکنناگانتممیناینکهبهتوجهبا.است

بتاغتذاوآببخشدربازیگراناهاافوهستناآباصلی

 آبیرانتحکمکهشودارائهچارچوبیبایا،نادارتقابلهم

بتانیازنایرف برای.کناارزیابیجام صور بهراغذاو

                                                           
1. Food and Agriculture Organization 
2. Sustainable Development Goals 

اقاامروپیشپژوهشانطباقی،مایریترویکردازاستفاده

وآبیرانتحکمارزیابیبرایمااربازیگرچارچوببهبودبه

.استدهکرغذا

 پژوهش روش و مواد 

 شده مطالعه ۀمنطق

مرکزیتتبتاایترانجنتوبیهتایاستتانازیکتیهرمزگان

یهارون بهتوجهبایراخۀدهچنادرکهاستبنارعباس

اثترربتخصتوصبتهیتتجمعیشافزابایتجارویاقتصاد

تتا2364سا ازکهایگونهبه،استبودهمواجهمهاجر 

جایگتاهوشتهریجمعیتترشتامیتزانترینیشتب2366

استتدادهاختصتاصختودبهراروستاییبخشدرپنجم

مطالعتهاصتلیپایگتاهعنوانبهمینابخیزآبۀحوض.[29]

ایناست.شاهانتخابهرمزگاناستاندر درآبخیزحوضۀ

طتو وشرقی60'و°69تا69'و°62ییایجلرافعرض

شتتاهواقتت شتتمالی34'و°19تتتا61'و°19ییایتتجلراف

درشتاهواقت بتزرگومهتمهایشهرازیکیمیناباست.

ستتا،دارایمینتتابشهرستتتاناستتت.آبخیتتزحوضتتۀایتتن

ستتا.استتتآبیتتاریۀشتتبکومناستتبکیفیتتتبتتاآبختتوان

ستانیتتربزرگوپایااروزنینیتُبُنو ازمیناباستقال 

نظترمتااهاافجملهازاست.هرمزگاناستاندریمخزن

شهرستتتانآشتتامیانیآبتتتممیناستتتقال ،ستتایبتترا

دردستتپتایینیکشتاورزاراضتیآبتتممینبنارعباس،

مصتنوعیۀتلذیتوبالسیمهارصنعت،میناب،شهرستان

 .[26]استنابیمدشتآبخوان

وگتترموهتتوایآبستاحلینتتواحیدرشهرستتتانایتن

.داردخشکوگرموهوایآبترمرتف نواحیدرومرطوب

ازختار صتیفیمحصتوال ازدرصا64هرمزگاناستان

بیشتترینمینابشهرستانوکنامیتممینراکشورفصل

کشتاورزیاراضتینیازموردآبد.دارتولیاایندرراسهم

شود.میتممینمینابدشتآبیاریۀشبکوچاهتوس 

زیرزمینی،مناب حاازبیشبرداشتوبارناگیکاهش

 احتاا ازپتیش .استتشاهآبخوانکیفیتکاهشسبب

رودخاندردائمیصور بهآبسا تهداشتجریانمینابۀ

ایتنستااحتاا وباالدستدربرداشتافزایشامااست،

استتقال ،ستاازیبترداربهرهشرو باد.کرقط راجریان

ازبرداشتتشیافتزاوافتتهیکتاهشآبختوانۀیتلذزانیم
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فرونشستتوقتو وفروچالتهجادیابهینیزمریزآبۀسفر

.[14]استشاهمنجرمنطقهدرایشا

طیپژوهش انجام2369شهریورتا2369آبانحاضر

بتواننتاتتاشادادهفرصتنیاگرانیبازبه،نیهمچنشا.

ارتبتا دریکایگرباپژوهشگرتوس یطوالنۀدورکیدر

جلسا در.بگذارنااشتراکبهراخودهایدیاگاهوباشنا

هاپرسشنامهلیتکمچگونگینخبگان،حضوربابرگزارشاه

موجتودامکانتا و یشترابتهتوجتهباگرانیبازانتخابو

مقتررجلستا ازآمتاهدستبهجینتااساسبر.شایبررس

شتود.انجتامیامصتاحبه،پرسشتنامههرلیتکمیبراشا

1شتکلدرخالصتهصور بهحاضرپژوهشانجاممراحل

است.آماه

 میناب یزخآب ۀحوض مشخصات و موقعیت .9 شکل


 میناب آبخیز ۀحوض در غذا و آب رانی حکم اکوسیستمی تعادل ارزیابی انجام مراحل .2 شکل



 969  انطباقی مدار بازیگر رویکرد از استفاده با غذا و آب تلفیقی رانی حکم در اکوسیستمی تعادل رزیابیا: همکارانو  آژیر

 غذا و آب پایدار یران حکم اصول 

ۀنتیزمدرشتاهانجاممطالعا یبررسباحاضرپژوهشدر

درشتاههئارااصو برهیتکوغذایرانحکموآبیرانحکم

96وصلا21ازمتشکلروزشاهبهوجام یساختارآنها،

یرانتحکمۀساماناکوسیستمیتعاد یابیارزیبراشاخص

پیشنهاد.[12-16؛21و22،6]استشاهارائهغذاوآب

استتبرانگیتزچتالشوسختامریپایااریرانحکماصو 

درشتاهارائتهاصتو آوریجم ازپ ،وجوداینبا.[34]

بتههاشاخصواصو اززیادیتعاادگذشته،هایپژوهش

وناداشتتتهمپوشتتانیآنهتتاازبستتیاریکتتهآمانتتادستتت

تعااداینکهبهتوجهبا.کردنامیمنتقلراییکسانمفاهیم

راهکارهتایئۀاراونتایجارزیابیدشواریبرهاشاخصزیاد

هتتایوتحلیتتلتجزیتتهازپتت بنتتابراینافزایتتا،متتیمتتؤثر

کارشناستانتوست مختلتفجلستا طتیگرفتتهصور 

کاهشوشاادغامهاشاخصواصو تعااد،حاضرپژوهش

ااریتپایرانتحکتمیهایژگیوازیکیمعرفاصلهر.یافت

وجتودشتاخصیتعتاادآنیبررستیبراوغذاستوآب

وشتاخص39واصتل9شتاملآبیرانتحکمبخش.دارد

.شتودیمتشاخص33واصل6شاملغذایرانحکمبخش

درپتتژوهش،پیشتتنهادیستتاختاردرشتتاهتتتاویناصتتو 

.استآماه3و1هایجاو 

 بازیگران انتخاب

گرانیبتتازانیتتمازحاضتترپتتژوهشدرشتتوناهمصتتاحبهادافتتر

یایکل انتختابیدانشتگاهکارشناسانونابیمآبخیزحوضۀ

بتامترتب یهتاهگتروحضورتیکفاازنانیاطمیبراانا.شاه

[32]2آگتراو یبنتاطبقتهازمصاحبهدرغذاوآبیرانحکم

درثرؤمتگرانیبازبیشترکهآماهعملبهکوششوشااستفاده

ابتزارنوعییبناطبقهنیا.ناشومصاحبهغذاوآبیرانحکم

نیتیتعویاجتمتاعیهتاشتبکهلیتوتحلهیتجزیبرایمفهوم

پتژوهشجینتتا.هاستتنهتادازکیتهترتمثیریبزرگوجهت

کننتاهشرکتخبرگانهایدیاگاهیبناجم اساسبرحاضر

یرانتحکتمبترثرؤمینهادها.شاخواهاحاصلهامصاحبهدر

متوردحاضترپتژوهشدرکتهنتابیمشهرستاندرغذاوآب

 .استآماه2جاو در،انابودهتوجه

 9میناب یزآبخ ۀحوض در غذا و آب یران حکم با مرتبط نهادهای .9 جدول

 نهادها تعریف
 شوندگان مصاحبه ادتعد

 )نفر(
 نهاد فیتعر

6آبمناب تیریما
وستا یسمتآب،مناب ازنهیبهیبرداربهرهحفاظت،توسعه،مطالعه،شناخت،شاملآباموردرروینوزار وظایفمجری
.استمربو سا یسمتویآببرقیانرژاستحصا ویآبیهاسازه

0یکشاورزجهاد
متایریتشتاملنهادایندارد.عهاهبهراطیورودامکشاورزی،درمایریتوحفاظتتوسعه،تولیا،هبمربو هایفعالیت
.استکشاورزیترویجوطیورودام،اراضیامورخاک،وآب

0ستیز یمححفاظتۀادار
یآلتودگوبیتتخرازجلتوگیریوستتیز یمحتدرگذشتتهسو آثارمیترم،کشوریعیطبیها1سازگانبومازحفاظت

آیا.میشکاربهسازماناینوظایفازستیز یمح
ویعیطبمناب ۀادار

یزداریآبخ
است.دسترسدرامکانا ازاستفادهباکشورمرات وهاجنگلازیبرداربهرهوتوسعه،احیا،حفظنهاداینوظیفۀ1

3ال یشۀادار
وآبتزیمنتاب ازحفاظتتکشتور،آبتزیمنتاب وذختایرازپایتااربرداریهبهربراینظار وریزیبرنامهگذاری،سیاست
ومنتاب وریبهترهارتقتایپتروری،آبتزیوصیادیهایزیرساختنگهااریومایریتۀتوسعموجود،ذخایرمؤثربازسازی
دها.میتشکیلراسازماناینوظایفواهاافتولیاعوامل

است.یشهرمناط فاضالبیبهااشتیآورجم ویبهااشتویانیآشامآب یتوزشهریفاضالبوآبشرکتۀفیوظ6یشهرفاضالبوآبۀادار
فاضالبوآبادارۀ

روستایی
است.روستاییمناط فاضالبیبهااشتیآورجم ویبهااشتویانیآشامآب یتوزشرکتۀفیوظ3

دارد.عهاهبهرامینابدشتزهکشیآبیاریشبکۀاصال ورینگهااداری،بربهرهامورشرکتاین1رودنابیمشرکت
یعالآموزشمجتم 

هرمزگان()دانشگاهنابیم
9

مهناستیعلتومماننتاهتاییرشتهدررازیادینخبگانواساتیاکهاستمینابشهرستاندردولتیعلمیمراکزازیکی
دارد.اختیاردرباغبانیوزراعتآب،

ینابمۀجلگنگهبانان
(NGO)

پردازنا.میزیستمحی اکوسیستمیتعاد حفظبرایاقااماتیبهانجمناینقالبدرزیستمحی طرفاارانوفعاالن1

یتعاونهایشرکتیۀاتحاد
ییروستا

0
رانبتازیگکتهاستاتحادیهاینوظایفازوریطوآبزیاندهناگانپرورشدامااران،کشاورزان،یایتولمحصوال مایریت

دارنا.عضویتآندراصنافهمۀاز

 

                                                           
1. Agrawal 
2. Ecosystem 
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 اکوسیستمی تعادل های شاخص ارزیابی

یرانتحکمفعلیوضعیتاکوسیستمیتعاد ارزیابیمنظوربه

بتههتامصتاحبه.گرفتتصتور مصاحبه04تعاادغذاوآب

ایتنکتهشتاانجتامظترنمابازیگرانباچهرهبهچهرهصور 

همکتارانوکتوزداستوس ربازیگتعااداینبامصاحبهروش

عمتلدوشتوناهمصتاحبههتر.[10]استتهشتااستفادهنیز

راغتذاوآبیرانتحکتمیهتاشتاخصوزنوتیوضعنییتع

مصتاحبهدرشاهیگذارهافینهادهاازدرصا99.دداانجام

94حتاودمتوست طوربهمصاحبههرزمانوکردناشرکت

مستائلزیتادیاگیتچیپبتهتوجتهبتا.ایانجامطو بهقهیدق

یاریبستیسازیکمدریناتوانوغذاوآبیرانحکمبهمربو 

بتایفتیکیهتاشتاخصازنته،یزمنیتادرگذارتمثیرلعواماز

یفتیکیهتانهیگزاست.شاهاستفادهخبرگاننظرازاستفاده

یلیخیهانهیگزشاملهاشاخصتیوضعنییتعیبراموجود

منظتوربته.انابودهقبو قابلریغوباوس ،متخوب،خوب،

هبت6تت2اعتاادبیتترتبته،یفتیکیهاگزارهنیایسازیکم

قبتو قابتلریتغوبامتوس ،خوب،،خوبیلیخیهانهیگز

بخشدودرموجودشاخص96مجمو ازشا.دادهاختصاص

ویفتیکصتور بتهشتاخص99تعتاادغذا،وآبیرانحکم

استاسبترویکمصور بهزینریپذایتجاآبۀسرانشاخص

لیتتحلیبترا.شتانایبررستموجتودیهتاگتزارشوهاداده

متارکفتالکنشاخصازریپذایتجاآبۀسرانزانیمتیوضع

(FI)آبۀسترانمتارک،فتالکنشاخصاساسبر.شااستفاده

آنازبیشتتتترایتتتستتتا درمترمکعتتتب2944ریپتتتذایتجا

مکعتبمتر2944-2444ۀسرانمناسب،تیوضعۀدهنانشان

مترمکعتب644-2444ۀسترانتتنش،تیوضتعۀدهنتانشان

درمترمکعتب644ازکمتترۀسترانوکمبتودتیوضتعانگریب

نیتارابطته.تاستمطلت کمبتود یشتراۀدهنتانشانسا 

:[31](2)رابطۀاستشاهفیتعرریزصور بهشاخص

(2)


FIرابطتتهنیتتادر
حستتببتترریاپتتذیتجاآبۀستتران2

RW،سا درمترمکعب
حستببترریاپذیتجاآبحجم1

Pومترمکعب
تیجمع3 متوست ۀنمتراست.زیآبخحوضۀ

.استتآماهدستبههادادهازیریگنیانگیمباشاخصهر

                                                           
1. Falkenmark Index 
2. Renewable Water 
3. Population 

هتربتراینهایتتدرنا،شتامصاحبهگریباز04کهآنجااز

گیتتریمیتتانگینبتتاکتتهآمتتادستتتبتتهداده04شتتاخص

شتاخصهتربتهمربتو متوس هایهنمرآنهااز0حسابی

درهمکتارانوزداسکتوکتهکاریاساسبر.شامحاسبه

هناستی،وحستابیروشبتینازدادنا،انجام1420سا 

هترمتوس ۀنمر.شااستفادهحسابیگیریمیانگینروش

هتایهنمتراز6یوزنتیریتگنیانگیتمبتازیتناصو ازکی

هرآما.دستبهاصلآنۀمجموعریزیهاشاخصمتوس 

فتیکیهتایگزینتهازیکتیانتختابازپ شوناهمصاحبه

مشتخصنیتزراآنوزنشتاخص،هروضعیتتعیینبرای

بتههتاشتاخصوزنواهمیتتمتورددرنظرختواهی.کرد

رویشتتاخصهتترتتتمثیرمیتتزانتفتتاو بررستتیمنظتتور

هتر.گرفتتصتور بازیگراندیاگاهازذاغوآبیرانحکم

انتخابشاخصوزنعنوانبهرا14تا2بینعادیبازیگر

04ازحستابیگیتریمیانگینباهاصشاخنهاییوزن.کرد

.شامشخصشاخصهربرایآماهدستبهۀداد

یریگنیانگیمباغذاوآبیرانحکمۀسامانیینهاۀنمر

بختشدودرموجتودشتاخص96متوست ۀنمترازیوزن

.ماآدستبهغذاوآبیرانحکم

بتههتادادهۀاولیبنایجم وپرسشنامهتکمیلازپ 

ییشناستاوتیتواقعبتههتاپاست شتانترزدیکنمنظور

وبتاالدرصا64شاخصازاستفادهبایواقعریغیهاپاس 

،داشتنافاصلهتیواقعازکهیحایهاجوابهادادهنییپا

3و1ابت ورازشتاخصنیتاۀمحاستبیبترا.شتانییتع

:[10]شودیماستفاده

(1)


(3)
 

،هیتاولخامیهادادهباالدرصا64q1،یادشاهرواب در

q2،اولیتهخامیهادادهپاییندرصا64MAXتترینبتزرگ

نمترۀتترینکوچتکMINشتاخص،بتهیافتهاختصاصنمرۀ

هتتاینمتترهمیتتانگینAVEوشتتاخصبتتهیافتتتهاختصتتاص

19روابت اینبرقراریبااست.شاخصهربهیافتهاختصاص

شناستاییپتایینوبتاالدرصای64محاودۀازخار پاس 

منظتوربهبودنا.شاهارائهنفر26توس هاپاس اینشانا.

                                                           
4. Arithmetic Mean 
5. Weighted Mean 
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متورددرشتوناگانمصاحبهبهمراجعهباهاپاس ایناصال 

صتور درتتاشتاخواستهآنهاازوشاوگوگفتپاس علل

پاست درکارشناستاندیگترهایدیاگاهبهتوجهباوتمایل

مصتاحبۀازپت کارشناستانهمتۀ.کننتانظرتجایاودخ

تحتتومنطقتهدرشتاخصوضتعیتبهخودپاس یادشاه

وستازیتعتایلایتنبا.کردناتعایلراغذاوآبیرانحکم

ازیتکهتی حذفبهنیازواقعیت،بههادیاگاهشاننزدیک

نکرد.پیااضرور هامصاحبه

واعتبتارازنتانیماطیبتراپرسشتنامهپایاییوروایی

وهتاشتاخص.شایبررسآنتکرارصور درجینتاصحت

بهپرسشنامهرواییوشاهاستخرا معتبرمقاال ازاصو 

.استتییتامتقابتلالمللتیبتینمعتبترهایپژوهشۀوسیل

کرونبتا یآلفتاشتاخصۀمحاستببازینپرسشنامهییایپا

عتتاد.شتتایبررستتپرسشتتنامهکتتلواصتتلهتتریبتترا

تتا92/4بتینکرونبتا آلفتایشتاخصیبراآماهدستبه

است.پرسشنامهپایاییبیانگرکهبودهمتلیر63/4

 بحث و نتایج
 آب یران حکم بخش وتحلیل تجزیه 

متوست ۀنمتر0و3هایجاو درشاههئاراجینتابهتوجهبا

کتهاست99/1عادآبیرانحکماو اصلیبراآماهدستهب

کتهاصتلنیتاشاخصننخستی.دهایمنشانراباتیوضع

انیتجرقطت علتتبهاکنمییابیارزرایطیمحستیزۀباحق

قابتلریتغیتیوضتع21/1ۀنمتربتانابیمۀرودخاندریعیطب

ازپتیشمینتابرودخانتۀجریتانقطعتیطتوربه.داردقبو 

تتمثیرکتهاستتبودهفعلیمیزانازبیشاستقال سااحاا 

محیطتیزیستتحقابتۀوطبیعتیجریتانقط برسااحاا 

نیتاچهتارمشتاخص.[33]دهتامینشانرامینابرودخانۀ

آنعلتتتوداردینتتامطلوب یشتترا36/1ۀنمتتربتتازیتتناصتتل

ینتستیهتاحقابهنیتممخصوصدرکشاورزانیهایتینارضا

دررانهتمگتاهیجا39/1ۀنمرباآبیرانحکمدوماصلاست.

قابتلزیتنآنعلتتوداردمتوست ۀنمترلحاظبهاصو نیب

هتایهاداراستت.هفتتمشاخصتیوضعبودنن(66/2)قبو 

ۀنیزمدرخوداقااما ازرایروشنیهاگزارشامرنیایمتول

یتینارضتاجتبموامترنیاکه،کنناینممنتشرپسابیۀتصف

،آبیرانتحکتمدرموجوداصلهفتنیبدر.شودیمیعموم

ختودبتهراتیوضتعنیبهتتر90/1متوس ۀنمرباسوماصل

ۀنمتربا(22و24،6)شاخصسهوجوداست.دادهاختصاص

بهبتودزیتناصلنیامتوس تیوضعکهشاهموجبمتوس 

یبتراآببهیهمگانوعادالنهیدسترسماننایموضوعات.ابای

یبتراراتیاهمنیتریشبانیآشاموبهااشتشت،یمعتممین

یختوببتهآنهتاتتممینعلتنیهمبهوداشتهگذاراناستیس

تیوضتعنیبهترچهارماصلاینکهرغمبه.استگرفتهصور 

یشاخصت یهاصلنیاازاما،نااردآبیرانحکمبخشدررا

بتهلیتدالازستت.انشتاهنیتیتعنامطلوبشاخصعنوانبه

بتهتتوانیمتچهتارماصتلیبرایتیوضعنیچنآماندست

یرانتتحکتتمتحقتت یبتتراراناگتتذاستتتیسورانیمتتااهتمتتام

بهبتودبتههتاتتالشکتهچنتاهتر.کترداشارهساالرانهمردم

قابتلتیوضتعامتا،نشتاهمنجتراصلنیاتیوضعریگچشم

ینستلروند)عتاالتپنجماصل.استآوردهوجودبهرایقبول

وآبیرانتحکمدررانمرهنیرکمت33/1ۀنمربا(ینسلنیبو

یبتراآمتاهدستتبتهمتوس هایهنمراست.کردهکسبغذا

تعتاد یعتیطبمناب ادهیمنشانزیناصلنیایهاشاخص

نستلیمنابهرهوینسلدرونۀاستفادیبراالزماکوسیستمی

نیبتآبانتقتا نگیچگتوششتماصتلدر.نااردهاآنازناهیآ

کمتیۀنمر19شاخصاصلنیادراست.توجهموردهازیآبخ

دراصلنیاتیوضع.دارد ریتتمثتحتتنتابیمزیتآبخحوضۀ

انتقتا .داردقراربنارعباسسمتبهآبیاحوضهنیبانتقا 

رامقصتاومبتا ۀحوضتمایریتمستقیمایحوضهبینآب

شترای تضتعیفبتهما لنابدراغلبودادهقرارتمثیرتحت

شتاهمنجترهاحوضهدرزیستیمحی واقتصادیاجتماعی،

مینتابدشتتدرفرونشستپایاۀدالیلازیکی.[30]است

شتتربآبتتتممینبتتراینآبختتواازرویتتهبتتیبرداشتتتنیتتز

ۀنمتر.[36]استتاستتانمرکتزصتنای برختیوبنارعباس

یهتااستتیسدهتایمتنشتانهفتتماصلیبراآماهدستبه

منظتوربتدولت یاقتصتادویشتتیمعیهتاحتااقلنیتتممه

یهتتادورهیبرگتتزاراستتت.گذاشتتتهجتتابتتهیمثبتتتا ریتتتمث

یهتاروشازاستفادهوآبمناب لیپتانسینیبشیپ،یآموزش

استتیاقتااماتجملتهازحایهایرویاادمقابلدریتیریما

.استدادهشیافزارااصلنیادرتیرضازانیمکه

وسیاستتیبعتتارویتمرکتتزبتتاتجریشتتیوستتراوانی

راارومیتهۀدریاچتدرآبیرانتحکتمستاختار،پتذیریانطباق

دستتبتهیادشتاهتحقی ازکهنتایجی.[39]ناکردارزیابی

بهبودبراییادگیریهایکاروسازخصوصدررااطالعاتیآما

بختشپوشتشبترعتالوهدشاهیاپژوهش .دادارائهیرانحکم

افتزودنبتاانتقا ،ومایریترویکرددرگذاریقانونوسیاسی
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بررستیراحکمرانتیاساستیهتایچالشآنبهغذاییبخش

کاستتاریکادررامشتابهیکتارنیتزهمکتارانوکوزداس.کرد

ومحیطتیزیستتاقتصادی،عواملرویبیشترکهدادناانجام

نظتردربتایادشتاهتحقیت در.[10]بتودمتمرکتزاجتماعی

کتههتاییمحتاودیتغتذاوآبیرانتحکتمابعادۀهمگرفتن

.اشبرطرف،کردنامیایجادقبلیهایرویکرد

 میناب آبخیز ۀحوض در غذا و آب یران حکم اکوسیستمی تعادل ارزیابی نتایج و آب یران حکم های شاخص و اصول .2 جدول

 آب یران حکم
 وزن نمره سؤال /شاخص شماره
96/29 99/1زیستمحی واجتماعینظامیکپارچگی.او اصل
91/29 21/1است؟زانیمچهبهیطیمحستیزۀحقابرعایت2
96/2969/1است؟میزانچهبهآبمناب تیفیکبهبودایحفظ1
69/2991/1گیرد؟میصور آنهاازمناسباستفادهوآبمناب ییشناسامیزانچهبه3
96/2936/1است؟زانیمچهبهیمحلمصارفویسنتۀحقابرعایت0
46/29 0است؟چقارآبخیزدرریپذایتجاآبۀسرانزانیم6
19/2939/1آبمناب وریبهرهبهبود.دوماصل
11/2966/1است؟زانیمچهبهآبازاستفادهوریبهرهافزایشیاوآبتلفا کاهش9
96/2966/2است؟زانیمچهبهاستانااردهابرمنطب شاهیهتصفپساب9
99/2911/1شود؟میتوجه،نشودتلذیهازبیشتربرداشتکهطوریبهآبخوانازمتعاد برداریبهرهبه9
06/2990/1آببهدسترسیدراقتصادیبرابرهایفرصتومعیشتتضمین.سوماصل
91/2996/1است؟زانیمچهبهمعیشتتممینبرایآببهعادالنهیدسترسوتخصیصدرشفافیت6
21/2691/3است؟چقار،کننامیاستفادهشاهتصفیهآشامیانیآبازکهجمعیتیدرصا24
66/2999/3است؟چقاربهااشتیمصارفبرایآبازاستفادهبهدسترسیدرصا22
6/2949/1شود؟میجبرانعادالنهصور بهسیلوخشکسالیاثربرنفعانذیبهواردشاههایخسار میزانچهتا21
69/291/1است؟صور چهبهآنهایاجرابرنظار و(ااریپایگردشگریهااستیس)آبمناب تیریمایهایاستراتژتعاد23
39/2901/1؟استآبواقعیارزشبرمنطب صنعتوخانگیکشاورزی،بخشدرشاهانجامهایگذاریقیمتمیزانچهتا20
66/2996/1ساالرانهمردمیرانحکمومحیطیزیستواجتماعیدموکراسی.چهارماصل
91/2661/1است؟چقارآبمناب مایریتوگیریتصمیمدرتمرکززداییبرای،نفعانذیوزنانجوام سنتی،هایمیرابنهادها،مشارکتسهم26

29
هرسهم)؟استچقاربهااشتیوآبیتوسعۀهایطر درخارجیگذارسرمایهخصوصی،بخشدولتی،بخشمشارکتد تعامیزان

(درصا99ازکمتریک
96/2901/1

61/2669/1است؟چگونهغذاوآبیرانحکممختلفمراحلدراناازهاچشموعالی مجموعهبودنروشنمیزان29
11/2996/1دارد؟وجودآبمایریتبراییجمعهمتاناارهچهتا29
6/2691/1است؟چگونههاادهدازکنناگاناستفادهونفعانیذونهادهانیبدرییغذاویآبمصارفومناب اطالعا تباد زانیم26
09/296/1است؟چگونهغذاوآببخشدرگیریتصمیمبرایسناریوهاداتعاوبازنگریامکانمیزان14
16/2996/1است؟چقارغذاوآبیرانحکمدربومیومارندانشتنو میزان12

36/2933/1نسلیبینونسلیدرونعاالت.پنجماصل 
61/2929/1است؟زانیمچهبهغذاوآبکنناگاناستفادهبینهزینهوسودعادالنۀتوزی 11
19/2916/1است؟چگونهیرانحکموگیریتصمیممراحلدرمختلفعالی وجمعیتیمراکزاقشار،ازنفعانذیحضوربودنآسانمیزان13
36/2961/1است؟چقارآبمناب غیرمتمرکزمایریتبرایسیاسیواقتصادیفنی،هایظرفیتتوسعۀمیزان10
16/290/1است؟زانیمچهبهآنهاقیمیاناهآینسلنمایناگانحضورازاطمینان16
96/2902/1 جهانیسط بهایمنطقهازوایمنطقهبهمحلیسط ازپیوستگی.ششماصل
29/2929/1گیرد؟میصور میزانچهبهدیگرمناط برمنظقهیکدرآبازاستفادهمنفیآثارحذفیاکاهش19
91/290/1است؟چگونهآبخیزوآبخوانسط در(IWRM)جام ریزیبرنامهکیفیت19
16/2931/1است؟چقارملیمقیاسومحلیمقیاسدرنفعانذیبینهماهنگیمیزان19
29/2996/1است؟صور چهبهدولتیبخشساختارهایدرافقیوعمودیهماهنگیمیزان16
02/2999/1 سازگاریوحفاظت.هفتماصل
6/296/1شود؟میانجامآبکیفیتمشکال ودسترسدرآبپتانسیلنیبیپیش34
09/2902/1شود؟میبرداشتدسترسدرزمینیزیروسطحیشیرینآبازمناسبنسبتبه32
99/2926/1است؟چقارزمانطیآبیهایسازگانبوماکوسیستمیتعاد وثبا مقاار31
69/2900/3است؟قارچنفرهزار244هردرجانیتلفا تعااد33
91/2966/1است؟چگونهآبکیفیتمشکال وکمبودباسازگاریبرایسازیزیرساختو(کارشناسان-عمومی)بخشیآگاهیآموزش،میزان30
01/299/1شود؟میتوجهکنناهمصرفبودنآالیناهمیزانبهآبمناب تخصیصدر36
66/2996/1شود؟میاستفادهحایرویاادهایبامقابلهبرایمایریتییهاروشازمیزانچه39
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 غذا یران حکم بخش وتحلیل تجزیه

شیافتزایروتمرکتزبتااو اصتلغذا،یرانحکمبخشدر

دهتایمتنشتانغذاایتولیبراگوناگونمناب ازیوربهره

یهتاواحتاعملکتردوانیتآبزستالمتبترنظار تیوضع

بختشدرامتا.داردیختوبتیوضتعبخشنیادریایتول

وبرداشتتتمراحتتلدراا یتتتولتلفتتا زانیتتمیکشتتاورز

میتزانبتودنزیتاد.دارداصتال بهازینواستزیادانتقا 

محصتتوال برداشتتتوتولیتتامختلتتفمراحتتلدرتلفتتا 

نیزپژوهشگراندیگرکهاستمشکالتیجملهازکشاورزی

متوس ۀنمرکسببادومصلا.[39]اناکردهاشارهآنبه

93/1متوست ۀنمترباسوماصلوتیوضعنیباتر16/1
دوماصتلیبراآماهدستبهۀنمر.اندارراتیوضعنیبهتر

منطقتهدرکتهاستتیطیشراومشکال ابمطاب سومو

بستترورودخانهمانناطبیعیمناب ازبسیاری.داردوجود

تعتتاد بتتهتوجتتهبتتاونمراتتت وهتتاجنگتتلستتواحل،،آن

هتایفعالیتتوعوامتل.انتاهشتااستفادهآناکوسیستمی

کشتاورزیودامااریماسه،وشنهایگاهکارمانناانسانی

نیاو[39]استبودهگذارثیرمتموجودطبیعیمناب روی

مناستبۀنمتر.کنتایمتهیتتوجرادوماصلۀنمر موضو

جهتادیهتاتیتفعالاثربرزینسوماصلیبراآماهدستبه

ستط شیافتزاویزراعت یشرابهبودمنظوربهیکشاورز

ستتوماصتتلازیشاخصتت یهتتاستتت.کشتتاورزانیزنتتاگ

.ستینقبو قابلریغویبحران یشرایداراغذایرانحکم

یبترایعتیطبمنتاب حفتظبترغذایرانحکمچهارماصل

زانیتموداردتمرکزااریپایغذاویکشاورزبهیابیدست

انیتبراگونتاگونحتواد برابتردریریپتذانعطافتیاهم

موجتودمعضتال یختوببه36/1ۀنمربااصلنیا.کنایم

برابتردرانعطتافعتام.کنتایمتانیتبرانابیمدشتدر

لیسابربردرزیادیریپذبیآسوبازاردرمتیقهاینوسان

اصتلنیتاتوست کتمۀنمترکسبلیدالازیخشکسالو

.است

هتایفعالیتتکهدادنانشان(1429)همکارانو2پرتر

واستتتشتتاهمتمرکتتزغتتذاییمتتوادتولیتتارویبشتتری

غتذاییامنیتتباکهراغذاییسیستمازدیگریهایجنبه

نقتصاین.[36]دهانمیقرارتوجهمورد،استارتبا در

بیشترنگریجام باواستشاهبرطرفحاضرپژوهشدر

بتهبیشتتریمایریتیوساختاریاصالحا تاشاهتالش
                                                           
1. Porter 

ستا در.بگیتردصتور غذاییتولیاا رویتمرکزجای

هتتایمحتتاودیتکشتتفوغلبتتهبتترایپژوهشتتی1429

06پتژوهشآندر.[16]شتانجامااروپادرغذایرانحکم

اصتلیچتالشپنجتعااد،نهایتدروگرفتانجاممصاحبه

پژوهشباحاضرپژوهشماهیتاینکهوجودبا.اشمعرفی

تمتامفعلتیژوهشپتامتا،داردزیتادیمشابهت1موراگ 

آبپایتااریرانتحکمکناردرراغذاپایااریرانحکماصو 

کتردهمعرفتیتحقیت ایتنکههاییچالشودهکرارزیابی

راغتذاوآبیرانتحکتمبخشدوبینهایوابستگی،است

 .استگرفتهنظردرنیز

 فعلی وضعیت تحلیل

96/1)شتاخصپتنجفقت هآمتادستتبتهنتایجاساسبر

بتهرابیشتترایت3ۀنمترتوانستنا(هاشاخصکلازدرصا

داشتهخوببهرومتوس یتیوضع،یبیانبهوآورنادست

33،22،24،6یهاشاخصبیترتبههاشاخصنیا.باشنا

سترانکتهپنجمشاخصهستنا.04و درتجایاپتذیرآبۀ

بهتتریناست.ردهآودستبهرا0ۀنمر،استمینابآبخیز

استت.شاخصهمینبهمربو نیزهاشاخصبینوضعیت

سراناینکهوجودبا محاوددرتجایاپذیرآبۀ یتاوتنشۀ

آبتتممیندرمتعتادیهتایتتنشامتاناارد،قرارکمبود

مشتکال وتتنشبتروزدالیتلازیکیاست.شاهمشاهاه

بتینانتقتا علتتبتهمینابآبخیزدرآبکمبودازناشی

وبنتتارعباسهتتایشهرستتتانمقصتتابتتهآبایحوضتته

ای،حوضهبینانتقا ازناشیآبکمبوداست.3خمیربنار

هتایسازگانبوموهافعالیتازبسیاریاکوسیستمیتعاد 

 است.دهکرتهایاراآبی

را3و1نیبتۀنمتردرصا(96/96)شاخص91تعااد

دو.استتمتوست تابانیبهاآنتیوضعوآوردهدستبه

انتاکتردهکستب1کمترازۀنمرزین(درصا10/9)شاخص

.استبودهنقبو قابلگرانیبازیبراهاآنتیوضععمالًکه

(استانااردهابرمنطب شاههیتصفپسابزانیم)9شاخص

درشتاهافتتیبازۀزبالتزانیم)64شاخصو66/2ۀنمربا

نیبتتاتر96/2ۀنمتتربتتا(شتتاهمطالعتتهۀمحتتاودستتط 

.هستتنانتابیمآبخیزدرغذاوآبیرانحکمیهاشاخص

هستتنامصرفازپ یهابرنامهبهمربو شاخصدوهر

ویتیریمتتایهتتابرنامتتهبتتهازیتتنآنهتتااصتتال یبتتراو

                                                           
2. Moragues 
3. Khamir port 
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 ابمین آبخیز ۀحوض در غذا و آب یران حکم اکوسیستمی تعادل ارزیابی نتایج و غذا یران حکم های شاخص و اصول .9 جدول

 غذا یران حکم
 وزن نمره سؤال /شاخص شماره

49/29 69/1 استضروریپایاارغذایبرایمناب ازاستفادهدروریبهرهبهبود.2اصل 

39
یمنابعچنینبهمناسبدسترسیوحیوانا ها،جنگلآبزیان،ژنتیکیمختلفانوا ازمتنوعیمجموعۀوجودوزیستیتنو توسعۀوحفظمیزان

است؟چقار
06/29 9/1

61/2939/1گیرد؟میصور (چناگانهتلذیۀوملذیموادشاملغذاییبرنامۀ)آبزیانوحیوانا دقی تلذیۀمیزانچهبه39
06/2991/1است؟چگونهزداییجنگلکاهشوکاریجنگلافزایشمیزان36
99/2949/3شود؟میانجامآنهامناسبنگهااریشرای تضمینوغذاییموادایمنیوآبزیانمتسالتممینمنظوربهپروریآبزیبرنظار میزانچهبه04
6/2906/1 است؟صور چهبهپایاارگیریماهیمیزان02
69/2936/1است؟چقارمحصوال برداشتهنگاماتالفجملهازتممینزنجیرۀوتولیادرغذااتالفکاهشمیزان01
99/290/1شود؟میانجامآبیوخشکیهایسازگانبومدربیگانههایگونهحضورازجلوگیریبرایالزماقااما ناازهاچهتا03
 19/2916/1 استطبیعیمناب افزایشونگهااریحفظ،برایمستقیماقااممستلزم،اکوسیستمیتعاد .1اصل

00
وهاعلفزارومرات مایریتخاک،ازحفاظتدرهاجنگلنقشافزایشخاک،ازحفاظتبرایکشاورزینوینهایروشازاستفادهمیزان

است؟چگونهآبخیزداری
99/299/1

91/299/1است؟چقارهاآالیناهانتشارمقاارکاهشبرایدامااریوپروریآبزیکشاورزی،درنوینهایشیوهازاستفادهمیزان06
IPM)هاآفت جاممایریتمیزانچهبه09

61/2919/1شود؟میاجرا(2
11/291است؟گرفتهصور شاهتخریبطبیعیمناب بازسازیاناازهچهتا09
6/291/1گیرد؟میانجاممیزانچهتاقانونیغیرماهیگیریتوقفودریاییپذیرآسیبهایسازگانبومازحفاظت09

06
معرضدرهایگونهازحفاظتوزیستیتنو تخریبکاهشوطبیعیبومزیستتخریبمقاارکاهشرایبفوریومؤثراقااما میزانچهبه

؟شودمیانجامانقراض
49/2916/1

91/2996/2است؟چقار(شاهمطالعهۀمحاودسط در)شاهبازیافتزبالۀمیزان64
69/2993/1 استثبا بیباشا،ضعیفاجتماعیرفاهوعاالتایی،روستمعیشتارتقایوحفاظتدرکه(زراعتی)ایکشاورزی.3اصل
1/296/1دارد؟وجودعادالنهتخصیصطری ازهااعتبارومرات زمین،وآبودریابهکشاورزانوصیادانعادالنۀدسترسی62
66/2909/1است؟صور چهبهبازارهابهکشاورزاندسترسی61

63
ارائۀودامااریوکشاورزیبخشبامرتب پایاارمتوس یاکوچکگذاریسرمایهطری ازمثا رایبروستایی،شللیهایفرصتافزایشمیزان

است؟چگونهپروریآبزیزمینۀدروکارکسبما 
36/2991/1

96/2909/1است؟چقارماهیوتگوشسبزیجا ،وهامیوهجملهازصرفه،بهومتنو غذاهایتولیا:روستاییتلذیۀبهبودمیزان60
01/266/1است؟چگونهغذاتولیاوکشاورزیمختلفاصنافبرایهاگواهیصاوردرجنسیتیبرابریمیزان66
66/2906/1است؟چقارکشاورزیصادرا وتولیاهاییارانهمیزان69
1/2961/1شود؟میتممیننوجواندخترانوباردارزنانوکودکانغذایحااقلمیزانچهبه69
00/2936/1 استپایاارکشاورزیکلیاهاسازگانبوموجوام مردم،انعطافافزایش.0اصل

69
اقلیمی،تلییرا جملهازستیزیمحی مسائلوغذاییموادایمنی،زابیماریعوامل)غذاوآبریسکمایریتوخطرهاارزیابیمیزانچهبه

؟شودمیانجام(مالیواجتماعیژنتیکی،مسائل
99/290/1

09/291/1دارد؟وجودکشاورزانبرایاناازپ وجودوتولیاهایسامانهدرپذیریانعطافتشوی :مثا رایببازار،هاینوسانبهپاس میزانچهبه66
2949/1؟داردوجودهاتآفشیو واحتماالتیسیلها،خشکسالییبراریزیبرنامهمیزانچهبه94

92
داخلیبازاروالمللبینتجار دربیماریانتقا ازجلوگیریومحصوال سالمتوکیفیتلحاظبهکشاورزیمحصوال استانااردسازیمیزان

است؟چگونه
91/2909/1

06/2991/1است؟گرفتهانجامآبزیانوکشاورزیشبخدرچنامنظورهصنای توسعۀمیزانچهبه91
36/2960/1 استمؤثرومسئوالنهحاکمیتهایفراینامستلزمپایاارکشاورزیوغذا.6اصل
9/299/1است؟چگونهاننفعذیمیاندرراآنمحتوایانتشارو(پروریآبزیکشاورزی،)مشاورههایدوره93
91/2969/1است؟چقارغذاوآببخشدرخارجییاوخصوصیگذاریایهسرمازحمایتمیزان90

96
میزانچهبهپایاارکشاورزیوغذاییموادایمنیحیوانا ،بهااشتپایاار،پروریآبزیهایتوافقنامهاستانااردها،المللی،بینمعاهاا ازپیروی

است؟
2/2901/1

69/2901/1است؟رچقامحلیجوام توانمناسازیمیزان99
91/2919/1گیرد؟میصور میزانچهبه1مسئوالنهماهیگیریبهمربو قوانینسازیپیاده99
9/2996/1است؟چقارکشاورزیبخشبهدولتینهادهایکمکمیزان99
66/2996/1است؟چقارغذایرانحکمبخشدرشاهگفتهمواردترویجواجرابرایهاییمشوقوقوانینها،سیاستتاوینمیزان 96

                                                           
1. Integrated Pest Management 
2. Responsible Fisheries 
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تیتماهکهشاخصدونیاضعف.استیاقتصادیگذارهیسرما

دررییتتلبتهنتابیمآبخیزحوضۀدهایمنشاندارنایمشابه

داردهیسترماجذبویتیریمایهاکردیرو 21هتریبترا.نیتاز

3ازتترکمیانمرهغذاوآبیرانحکمبخشدودرموجوداصل

دراصتو ازکیت یهت یشرادهایمنشاننیاوماآدستبه

غتذایرانتحکمدوماصل.استنشاهواق خوبیفیکۀمحاود

اختصتاصختودبتهرانمرهکمترینویتینارضازانیمنیبیشتر

علتتبتهرفتتیمتانتظتارکتهاستتیحتالدرنیا.استداده

یهتاشکستتبتهمتردمعمتومورانیمتاتوجتهبودنمتمرکز

آبیرانتحکتمچهتارمواو اصتلآب،یرانتحکمدرتیریما

پتنجماصتلباشتنا.داشتهرامطلوب یشراازفاصلهنیبیشتر

اصتو نیبتاصتلنیبتاتردوم،گتاهیجادرزیتنآبیرانتحکم

 یتتوزدرعتاالتدهتایمتنشانرتبهنیادارد.قرارگانهدوازده

رحضتووستازیتصتمیمدرنفعتانیذۀآزادانتمشتارکتسود،

یرانتتحکتممختلتتفمراحتلدرستتتیز یمحتحفتتظنفعتاال

درانییروستتاحضتوررفتنیپتذاستت.نگرفتتهشتکلیخوببه

شیافتزارامشتارکتتمثیرتوانایمایجایرانحکمیهاسازوکار

کمتکغتذاوآبیرانحکمپنجموچهارماصلبهبودبهوهاد

وآبیانترحکتمدهتایمنشانآماهدستبهجینتالیتحل.کنا

حتاازتترکمیتیوضتع(نتابی)مشتاهمطالعتهۀمنطقتدرغذا

یرانتحکتمۀستامانیبتراآماهدستبهیینهاۀنمر.ددارمتوس 

یحتالدرنیتااستت.69/1عادیمطالعاتۀمحاوددرغذاوآب

وشتاهانتختابمتوست حالتمعرفعنوانبه3عادکهاست

درنتتابیمدرذاغتتوآبیرانتتحکتتمتیوضتتعآنبتتهتوجتتهبتتا

است.گرفتهقراربایفیکۀمحاود

پژوهشجینتابامشابهیجینتازینهمکارانوکوزداس

دستتبتهکایکاستتاردرآبیرانتحکتمیابیتارزازحاضر

یهتتاگتتروهورودومشتتارکتشیافتتزاهتتاآن.[04]آوردنتتا

توجهبا.دانستنایایکلراآبمناب تیریمادرنهادمردم

وآبیرانتحکمتیوضعبهبودیبراآماه،دستبهجینتابه

شیافتزا،یتیریمتاویفنیهاسازوکاریتمامکناردرا،غذ

آببتهمربتو یریتگمیتصمدرییروستاجوام مشارکت

.[02]داردهاتعارضکاهشدرزیادیکارکردینیزمریز

نشتتاننتتابیمآبخیتتزدراغتتذوآبیرانتتحکتتمیابیتتارز

تعتاد ویرانتحکتمیاصتلچتالشینتیزمریتزآبدهایم

نیتابتهزیتن1446سا در2ردانویگ.استآناکوسیستمی

                                                           
1. Giordano 

بتاتوستعهحتا درخشکمهینمناط کهبوداهیرسجهینت

کتاهشعلتتبته.[01]نتاامواجتهینتیزمریزآبمشکال 

بتهنتابیمدشتتختوانآبدرریتزیهاچالشآبخوانسط 

شتاهخشتکیمیقتاهایباغازیاریبسواستآماهوجود

مهتاجر استانمرکزبهاشتلا یبرایادیزتیجمع،است

درشتاهواقت یروستتاهاتیتامننیزمنشستفروانا،کرده

خطترعلتتبتهروستتانیچنتا،استدهکرایتهارادشت

بتاییتاروستشتتیمعوانتاشاههیتخلبهمجبورفرونشست

منتاب تیریمادریدشواروجودباست.روروبهیجاایتها

ستط شیافزاباتاناکمیتالشدولت،[03]ینیزمریزآب

 یشترابتوانتاگیتریتصتمیممختلتفمراحلدرمشارکت

گرانیبتتازۀگفتتتبتتهکتتههرچنتتا،کنتتاکنتتتر راموجتتود

متؤثرمشارکتشیافزادردولتتوس شاهانجامیهاتالش

.استنااشته یشرابهبودربیچناانتمثیرنفعانیذ

یترغهتایچتاهمتوجتهرازیرزمینیآبسط افتدولت

مقابتلطترفدرودانتامتیکشتاورزانتوس حفرشاهجازم

دردولتتیوسیاستیهایتصمیممینابآبخیزحوضۀساکنان

ایمنطقتهآبتوست حفرشتاههتایچتاهازرویهبیبرداشت

وآبختوانستط افتتعلتتراعبتاسبناربهآبانتقا برای

یانروستتایوکشتاورزانانا.کردهمعرفیآنازناشیمشکال 

دشتتدرمجتازغیترچاهزیادتعاادوجودامکانکهنامعتقا

باشتا،داشتتهوجتودنیتزچتاهازمیزانایناگرونااردوجود

روستتاییان.نیستتدشتواریکتارآنهاکردنمساودوکشف

اولویتتدردولتتبترایآنهتاهتاینیتازکهکننامیاحساس

بترایارد.نتاآنتانمشکال رف برایراهکاریلتودونیست

درشتفافیتایجتاد،گتراحتلراهپتژوهش ،شتکالماینرف 

 .[04]استالزامیمؤثرمشارکتافزایشویرانحکم

 گیری نتیجه

شاخص96واصل21ازمتشکلرویکردیحاضرپژوهشدر

موجتودهتایچتالشونواقصرویخوبیپوششکهشاارائه

یرانتحکتمبتهمربتو اصل9داشتنا.غذاوآبیرانحکمدر

ایتنوستیلۀبتهستت.اغتذایرانتحکمبهمتعل اصل0وآب

استتفادهباوشاتاوینپژوهشپرسشنامۀهاشاخصواصو 

ارزیابیبا.آمادستبهنیازموردهایدادههامصاحبهدرآناز

درانطبتاقیمتااربتازیگرچتارچوبتحتتغذاوآبیرانحکم

 وآبیرانتحکتمۀسامانکهشامشخصمینابآبخیزحوضه

دادنتانشتاننتتایجاستت.69/1آننمترۀوبتودهناپایاارغذا
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افتتیبازوهتااستتانااردبترمنطب پسابیۀتصفهایشاخص

قبتولیقابتلغیتروضعیتشاهمطالعهۀمحاودسط درزباله

نتتایجبهتوجهبااست.ضروریآنهااصال برایتالشودارنا

متؤثرمشتارکتافتزایشفنتی،هایظرفیتبرعالوه،پژوهش

ستازیتصتمیمدرروستاییان کتاهشدریزیتادکتارکردنیتز

متتؤثرمشتتارکتمیتتزانافتتزایشدارد.منطقتتههتتایتعتتارض

رویپتتیشاساستتیچتتالشدوستترمایهجتتذبونفعتتانذی

درشتتفافیتایجتتاداستتت.مینتتابآبخیتتزحوضتتهدرمتتایران

دولتتبتهتوانتایمتیرانحکممختلفمراحلویریگمیتصم

وکتمشتارشیافتزاماننتایمتواردبتهانیبخشتحق یبرا

اکوسیستتمیتعتاد ارزیتابی.کنتاکمتکگذارهیسرماجذب

یرانتحکتمبتهانتقتا بترایکارراهارائۀوغذاوآبیرانحکم

یرانتحکمهایساختارهایضعفپوششهایراهازیکیپایاار

حوضتۀدراحیتاوحفاظتجایانهادهایایجادبررسی.است

اکوسیستتمیاد تعتارزیتابیبهانرژیبخشافزودنومیناب

متااربتازیگررویکتردازاستتفادهباغذاوآبتلفیقیرانیحکم

تعتاد ارزیتابیبترایرویکتردایتن.شودمیپیشنهادانطباقی

بتاکتهخشتکمنتاط درغتذاوآبیرانتحکماکوسیستمی

.داردکاربردهستنامواجهفراوانهایچالش
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