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چکیده
حکمرانیتلفیقیآبوغذابرایدستتیابیبتهتوستعۀپایتاارراافتزایشداده
تکبخشی،لزوممراجعهبه 
حکمرانی 
یهای 
کاست 
است.درپژوهشحاضررویکردیتوسعهدادهشاهاستکهحکتمرانتیآبوغتذارابتهصتور جتام وبتااستتفادهازاصتو 
شکستهایموجوددرحوضۀآبخیزمینتابونبتودچتارچوبعملتیبترایارزیتابیوتحلیتل

یکنا.
حکمرانیپایاارارزیابیم 

حکمرانیجام آبوغذاپژوهشحاضرراضروریساختهاست.تاویناصتو حکتمرانتیپایتاارآبوغتذابتابهترهگیتریاز

حکمرانیپایاارواهاافتوسعۀپایاارانجامشا.برایناساسدرپژوهشحاضتر،درمجمتو 21
پژوهشهایموجوددرزمینۀ 

دادههایپژوهشبااستفادهازپرسشنامهومصاحبۀحضتوریبتا
حکمرانیپایاارآبوغذاتاوینشا. 
اصلو96شاخصبرای 
شاخصهتاوضتعیت

حاضرنشانداد1/96درصااز
حکمرانیآبوغذابهدستآما.نتایجپژوهش  
04نفرازبازیگرانمؤثردر 
حکمرانیآبوغذا1/69از6استوباتوجهبته
مطلوبو69/22درصانیزوضعیتینامطلوبدارنا.نمرۀتعاد اکوسیستمی 
یکنا.پژوهشپیشرو
حکمرانیآبوغذاراگوشزدم 
یهایموجوددرساختارکنونی 
نمرۀ3بهعنوانوضعیتمطلوب،نارسای 
بومسازگانطبیعیرانشانمیدهتا
ینفعانوتعاد اکوسیستمی 
حکمرانیتلفیقیآبوغذاماننامشارکتمؤثرذ 
چالشهای 

کمرانیموجتوددرمنتاط گترمو
یکنا.باتوجهبهرویکردارائهشاه،ساختارح 
حکمرانیآنهاکمکم 
وبهتعاد اکوسیستمی 
گرمااروانطباقیبودنقابلارزیابیاست. 
خشککهوابستگیزیادبهکشاورزیوآبزیرزمینیدارنا،ازنظربازی 
کلیدواژگان :اصول تعادل اکوسیستمی ،بازیگران آبخیز ،شاخص ارزیابی ،قوانین آب و خاک ،چارچوب

نویسناهمسئو

حکمرانی.

Email: banihabib@ut.ac.ir
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مقدمه
افزایشجمعیتسببافزایشتقاضتایآبوغتذاشتاهو
حکمرانیآبوغذا2راباچالشجایمواجهکتردهاستت.

حکمرانی،سیاستوچگتونگیتقستیمقتار 
بهطورکلی، 

یکنتا[.]2
درمیانبازیگرانگوناگوندرجامعهرابیانمت 
یشتود:«دامنتهایاز
حکمرانیآببهاینصور تعریفم 

سامانههایسیاسی،اجتماعی،اقتصادیواداریکتهبترای
توسعهومایریتمناب آبوارائۀختاما آبدرستطو 
مختلفجامعهوجتوددارد»[.]1همچنتین،امتروزهبترای
حکمرانیغذاموردتوجهبوده
دستیابیبهامنیتغذایی،1 

وسازمانملل آن رابهایتنصتور تعریتفکتردهاستت:
دسترسیتماممردمبهغذایکافیودرتماملحظا برای
داشتنفعالیتوزناگیستالماستت[.]3درایتنزمینته،
ساختارهتاوارتبتا 

حکمرانیآبوغذابیشتربهقوانینو

میگرددوبتاتوجتهبتهجامعیتتمفهتوم
باز 
بینبازیگران 
میتوانادربرگیرناۀاقااما امنیتآبوغتذایی
حکمرانی 

نیزباشا.
براساساینتعریتف،تولیتاغتذا،دسترستیبتهآنو
پایااری3دردریافتغذاسهعنصتراصتلیامنیتتغتذایی
حکمرانیغذامفهتومیفراتترازامنیتتغتذاییرا
هستنا. 
یرستاناوتمتامروابت سیاستی،اقتصتادی،اجتمتاعیو
م
یگیرد.بستیاری
ستمحیطیموجوددرجامعهرادربرم 
زی 
حکمرانتیغتذامبتنتیبتراعتمتاداستتو
کارهای 
ازسازو 
فرهنگرابطۀمتقابلومعاملهراترویجمتیکنتا[.]0هتر
حکمرانیوجتود
چناهنوزتفکرمحافظهکاریوتمرکزدر 
الگویهایحکتمرانتیبتراستاس

دارد،امابهاحتما زیاد
تمرکززداییشکلخواهناگرفت[.]6تالشبرایافتزایش

امنیتآبویاغذابهصور مجزاوباوندرنظترگترفتن
یتوانتابتهایجتادضتعفدرامنیتت
امنیتبخشدیگر،مت 
نمحتورآبوغتذا
روشهتایتتممی 
بخشدیگرمنجرشود. 
بهتنهاییقادربهرف مشکال امنیتتآبوغتذانیستتنا،

بلکهبایابهعواملبنیادینمهمعامامنیتغتذاوآبنیتز
توجهشود،کتهبستیاریازایتنعوامتلمربتو بتهستو 
حکمرانتیضتعیفاستت
استهاینامناسبو 
مایریت،سی 
حکتتمرانتتیآبوغتتذا،بتته

[.]9بنتتابراین،بتترایارزیتتابی
1. Water and Food Governance
2. Food security
3. Sustainability

چارچوبمناسبیکهتواناییارزیابیوضعیتهردوبختش
حکمرانیرابهصور جام داشتهباشا،نیتازاستت.ایتن

تفکربهکاهشفقتروایجتادفرصتتهتایشتللیدربتین
کشاورزانودستیابیبهتوسعۀپایااردربختشکشتاورزی
مصرفکنناۀآبکمتکخواهتاکترد

بزرگترین
بهعنوان 
[ .]9
حکمرانیختوبو
ینبارمفهوم 
سازمانمللبراینخست 
توسعۀپایاارواهاافآنرارامطر کرد[.]9پت ازآن،
پژوهشهایزیادیدرخصوصپایااریهریکازمناب آب

0
وغذاومایریتآنهاانجتامشتاهاستت.پاهتلواستتل و
همکاران()1446بتهبررستیخاصتیتیتادگیریستامانۀ
حکمرانتیآبپرداختنتا[.]6درادامتۀپتژوهشیادشتاه

پاهلواستلوهمکاران()1421مفهومفراینایادگیریدر
پروژهایتحتعنتوان
حکمرانیآبرابیانکردناو 
سامانۀ 
حوضههایآبخیزمختلفدنیتابترایارزیتابی

twin2goدر
حکمرانتیآبانجتامدادنتا[.]24
سامانۀ 

قابلیتیادگیری
همچنتین،پاهتتلواستتلوهمکتتاران()1426بتهتشتتری 
رویکردمایریتوانتقتا درحکتمرانتیپایتاارپرداختنتا
[.]22همچنین،ویکوالرسن6()1421حلقۀاجتماعیرا
بهحکتمرانتیآباضتافهکتردهومجموعتهایازاصتو و
حکمرانیپایاارآبمعرفیکردنا[.]21
شاخصهارابرای 

حکمرانیآببازیگرمتاارانطبتاقیگفتته
بهاینچارچوب، 
متتیشتتودودرآنتوجتتهویتتژهایبتتهبتتازیگرانم تؤثردر
حکمرانیآبشاهاستووظیفۀهریتکازآنهتارابترای

بهبودوضتعیتتعتاد اکوسیستتمیحکتمرانتیمشتخص
میسازد.همچنینطیپژوهشیدرسا 1420نیزازایتن

حکمرانیآبدرکاستتاریکاتوست 
چارچوببرایارزیابی 
کوزداس9استفادهشتا[.]6درتحقیت حاضتر،چتارچوب
حکمرانیآببازیگرماارانطباقیبتهچتارچوبحکتمرانتی

بازیگرماارانطباقیآبوغذاارتقایافتهاست.
درسا 1426اهاافتوستعۀپایتاارمشتتملبتر29
هافکالنو296هافخردمنتشرشا.باتوجهبتهایتن
دستورالعمل،محورهای«مردم،کرۀزمین،سعاد بشتری،

کشورهایعضو
حوضههایاصلیفعالیت 

صل ومشارکت»
تاسا 1434خواهنابود[.]23رویکردانطباقیورویکرد

4. Pahl-Wostl
5. Wiek and Larson
6. Kuzdas
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شاهاناونقشعوامتلو
بازیگرمااررویمناب آبمتمرکز 

مناب غذاییرامتناسببااهمیتآنهتادرارزیتابیتعتاد 
نگرفتهاناکهبانگاههمزمان

حکمرانیدرنظر
اکوسیستمی 
رویکردهارابهبودبخشیا،باتوجه

میتوان
بههردوبخش 
بهایتنموضتو کتهستامانۀحکتمرانتیآبراچهتاربعتا
سیاستتی،اجتمتتاعی،اقتصتتادیومحتتی زیستتتیتشتتکیل
متتیدهنتتا[20و.]26غفتتوریوهمکتتاران()1426بتتا

استفادهازابزارآنالیزشبکۀاجتماعیورویکردپیونایبته
چالشهایموجودپرداختنا،امادرپژوهشآنهابه

بررسی
حکمرانیپایاارآبوغذاپرداختهنشاهاست
تبییناصو  
[.]29بررسیسابقۀپتژوهشیادشتاهبیتانگرایتنمطلتب
ارزیابییادشتاهبیشتتربتهصتور 

چارچوبهای

استکه
تکبعایبراییکیازمناب آبیاغذاانجامگرفتتهاستت.

درواق ،تجمی ایندورویکردوافزودنبخشآببهآنهتا
متتیتوانتتابتتهحتتلچتتالشهتتاییکتتهبتتهوستتیلۀاستتتفادۀ
رویکردهابرطترفنشتاهانتا،

تکبعایازاین
تکبخشیو 

کمککنا.بنابرایندرتحقی حاضر،اصو موردنیازبرای
حکمرانیآبباتوجهبتهشتاخصهتایارائتهشتاه
ارزیابی 
توس ویک[،]21پروژۀTwin2Go[]24واهاافتوستعۀ
بهروزرسانیشاهواصو مربو بهارزیابی
پایاار()SDGs 
حکمرانیغذاباتکیهبترگتزارشهتایمنتشرشتاهتوست 

1
2
 FAOو SDGsتاوینشا .
مناسبترینمقیتاس

حوضۀآبریزیکاکوسیستمپویا،
برایمایریتخاک-آب-انترژی-متوادغتذایی()SWEF
استکهبادرنظترگترفتنکلیتۀفراینتاهایاکوسیستتم،
نوعیرویکردجتام راارائتهمتیدهتا[.]29بتاتوجتهبته
بهخصتوص
محاودیتآبوجمعیتروبهرشادرایرانو 
حکمرانیآبهمراهباحکتمرانتی
حوضۀآبریزمیناب،بایا 
غذادیاهشود.باتوجهبهنتتایجبتهدستتآمتاهازتحقیت 
مشخصشاکتهرویکتردمعرفتیشتاه،جامعیتتارزیتابی
حکمرانیآبوغذارابهبودبخشیاهاست.مینتابکتهبته

عنوانمطالعۀموردیانتخابشتاه،بتاتتنشآبتیمواجته
تممینکنناگانغذا،استتفادهکننتاۀ
است.باتوجهبهاینکه 
اصلیآبهستناواهاافبازیگراندربخشآبوغتذابتا
حکمرانتیآب
هم تقابلدارنا،بایاچارچوبیارائهشودکه 
وغذارابهصور جام ارزیابیکنا.برایرف ایننیازبتا
1. Food and Agriculture Organization
2. Sustainable Development Goals
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پیشرواقاام
استفادهازرویکردمایریتانطباقی،پژوهش 
حکمرانتیآبو
بازیگرمااربرایارزیابی 
بهبهبودچارچوب 
غذاکردهاست. 
مواد و روش پژوهش
منطقۀ مطالعهشده

هرمزگانیکتیازاستتانهتایجنتوبیایترانبتامرکزیتت
بنارعباساستکهدرچنادهۀاخیرباتوجهبهرون های
اقتصادیوتجاریباافزایشجمعیتتبتهخصتوصبتراثتر
گونهایکهازسا 2364تتا
مهاجر مواجهبودهاست،به 
2366بیشتترینمیتزانرشتاجمعیتتشتهریوجایگتاه
پنجمدربخشروستاییرابهختوداختصتاصدادهاستت
[.]29حوضۀآبخیزمیناببهعنوانپایگتاهاصتلیمطالعته
دراستانهرمزگانانتخابشاهاست.اینحوضۀ آبخیزدر
عرضجلرافیایی62°و'69تا69°و'60شرقیوطتو 
جلرافیتایی19°و'61تتتا19°و'34شتتمالیواقت شتتاه
شهرهایمهتموبتزرگواقت شتاهدر
است.مینابیکیاز 
ایتتنحوضتتۀآبخیتتزاستتت.شهرستتتانمینتتابدارایستتا،
آبختتوانبتتاکیفیتتتمناستتبوشتتبکۀآبیتتاریاستتت.ستتا
بزرگتترینستا
استقال مینابازنو بُتُنیوزنیپایاارو 
مخزنیدراستانهرمزگاناست.ازجملهاهاافمتانظتر
بتترایستتااستتتقال ،تتتممینآبآشتتامیانیشهرستتتان
بنارعباس،تتممینآباراضتیکشتاورزیپتاییندستتدر
شهرستانمیناب،صنعت،مهارسیالبوتلذیتۀمصتنوعی
آبخواندشتمیناباست[.]26
آبوهتتوایگتترمو
ایتنشهرستتتاندرنتتواحیستاحلی 
آبوهوایگرموخشک دارد.
مرطوبودرنواحیمرتف تر 
استانهرمزگان64درصاازمحصتوال صتیفیختار از
میکناوشهرستانمیناببیشتترین
فصلکشورراتممین 
دارد.آبموردنیازاراضتیکشتاورزی
سهمرادراینتولیا 
میشود. 
چاهوشبکۀآبیاریدشتمینابتممین 
توس  
کاهشبارناگیوبرداشتبیشازحامناب زیرزمینی،
سبب کاهشکیفیتآبخوانشاهاستت .پتیشازاحتاا 
ساآببهصور دائمیدررودخانۀ مینابجریانداشتته
است،اماافزایشبرداشتدرباالدستواحتاا ستاایتن
بهرهبترداریازستااستتقال ،
جریانراقط کرد.باشرو  
میزانتلذیۀآبختوانکتاهشیافتتهوافتزایشبرداشتتاز
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سفرۀآبزیرزمینیبهایجادفروچالتهووقتو فرونشستت
شایادرمنطقهمنجرشاهاست[ .]14
پژوهشحاضر طی آبان2369تاشهریور2369انجام
شا.همچنین،بهبازیگراناینفرصتداده شاتتابتواننتا
دریکدورۀطوالنیتوس پژوهشگربایکایگردرارتبتا 
باشناودیاگاههایخودرابهاشتراکبگذارنا.درجلسا 

پرسشنامهها

برگزارشاهباحضورنخبگان،چگونگیتکمیل
وانتخاببازیگرانباتوجتهبتهشترای وامکانتا موجتود
دستآمتاهازجلستا مقترر
به 
بررسیشا.براساسنتایج 
شابرایتکمیلهرپرسشتنامه،مصتاحبهایانجتامشتود.
مراحلانجامپژوهشحاضربهصور خالصتهدرشتکل1
آماهاست .

شکل  .9موقعیت و مشخصات حوضۀ آبخیز میناب




شکل  .2مراحل انجام ارزیابی تعادل اکوسیستمی حکمرانی آب و غذا در حوضۀ آبخیز میناب

آژیر و همکاران :ارزیابی تعادل اکوسیستمی در حکمرانی تلفیقی آب و غذا با استفاده از رویکرد بازیگرمدار انطباقی
اصول حکمرانی پایدار آب و غذا

انجامشتاهدرزمینتۀ
درپژوهشحاضربابررسیمطالعا  
حکمرانیغذاوتکیهبراصو ارائهشتاهدر
حکمرانیآبو 

بهروزشاهمتشکلاز21اصلو96
آنها،ساختاریجام و 
حکمرانتی
شاخصبرایارزیابیتعاد اکوسیستمیسامانۀ 
آبوغذاارائهشاهاست[،622و21؛.]16-12پیشنهاد
حکمرانیپایاارامریسختوچتالشبرانگیتزاستت
اصو  
[.]34بااینوجود،پ ازجم آوریاصتو ارائتهشتاهدر
شاخصهابته

پژوهشهایگذشته،تعاادزیادیازاصو و

دستتتآمانتتاکتتهبستتیاریازآنهتتاهمپوشتتانیداشتتتناو
میکردنا.باتوجهبهاینکهتعااد
مفاهیمیکسانیرامنتقل 
شاخصهابردشواریارزیابینتایجوارائۀراهکارهتای

زیاد
متتؤثرمتتیافزایتتا،بنتتابراینپ ت ازتجزیتتهوتحلیتتلهتتای
صور گرفتتهطتیجلستا مختلتفتوست کارشناستان
شاخصهاادغامشاوکاهش

پژوهشحاضر،تعااداصو و
یهایحکتمرانتیپایتاار
یافت.هراصلمعرفیکیازویژگ 
آبوغذاستوبرایبررستیآنتعتاادیشتاخصوجتود

حکمرانتیآبشتامل9اصتلو39شتاخصو
دارد.بخش 
یشتود.
حکمرانیغذاشامل6اصلو33شاخصمت 
بخش 
اصتتو تتتاوینشتتاهدرستتاختارپیشتتنهادیپتتژوهش،در
جاو های1و3آماهاست .
انتخاب بازیگران

افتترادمصتتاحبهشتتوناهدرپتتژوهشحاضتترازمیتانبتتازیگران
کلیایحوضۀ آبخیزمینابوکارشناساندانشتگاهیانتختاب
شاهانا.برایاطمینانازکفایتحضورگتروههتایمترتب بتا

2
مصاحبهازطبقتهبنتایآگتراو  []32

حکمرانیآبوغذادر

عملآماهکهبیشتربازیگرانمتؤثردر
به 
استفادهشاوکوشش 
طبقهبناینوعیابتزار
حکمرانیآبوغذامصاحبهشونا.این 

مفهومیبرایتجزیهوتحلیتلشتبکههتایاجتمتاعیوتعیتین
جهتوبزرگیتمثیرهتریتکازنهتادهاستت.نتتایجپتژوهش
شرکتکننتاه

حاضربراساسجم بنایدیاگاههایخبرگان
مصاحبههاحاصلخواهاشا.نهادهایمؤثربترحکتمرانتی

در
آبوغذادرشهرستانمینتابکتهدرپتژوهشحاضترمتورد
بودهانا،درجاو 2آماهاست.
توجه 

جدول  .9نهادهای مرتبط با حکمرانی آب و غذا در حوضۀ آبخیز میناب
تعریف نهادها

تعداد مصاحبهشوندگان
(نفر)

مایریتمناب آب 

6

جهادکشاورزی 

0

ادارۀحفاظتمحی زیست 

0

ادارۀمناب طبیعیو
آبخیزداری 

1

ادارۀشیال 

3

ادارۀآبوفاضالبشهری 
ادارۀآبوفاضالب
روستایی 
نابرود 
شرکتمی 
مجتم آموزشعالی
میناب(دانشگاههرمزگان) 
نگهبانانجلگۀمیناب
( )NGO
شرکتهایتعاونی

اتحادیۀ
روستایی 

6

969

9

تعریف نهاد
بهرهبرداریبهینهازمناب آب،تمسیستا و
شناخت،مطالعه،توسعه،حفاظت، 

مجریوظایفوزار نیرودرامورآبشامل
سازههایآبیواستحصا انرژیبرقآبیوتمسیسا مربو است .

فعالیتهایمربو بهتولیا،توسعه،حفاظتومایریتدرکشاورزی،داموطیوررابهعهاهدارد.ایننهادشتاملمتایریت

آبوخاک،اموراراضی،داموطیوروترویجکشاورزیاست .
بومسازگان1هایطبیعیکشور،ترمیمآثارسو گذشتتهدرمحتی زیستتوجلتوگیریازتخریتبوآلتودگی
حفاظتاز 
میآیا .
محی زیستازوظایفاینسازمانبهشکار 
جنگلهاومرات کشوربااستفادهازامکانا دردسترساست .
بهرهبرداری از 
وظیفۀایننهادحفظ،احیا،توسعهو 
برنامهریزیونظار برایبهرهبرداریپایتاارازذختایرومنتاب آبتزیکشتور،حفاظتتازمنتاب آبتزیو
سیاستگذاری، 

زیرساختهایصیادیوآبتزیپتروری،ارتقتایبهترهوریمنتاب و

بازسازیمؤثرذخایرموجود،توسعۀمایریتونگهااری
میدها .
عواملتولیااهاافووظایفاینسازمانراتشکیل 
وظیفۀشرکتآبوفاضالبشهریتوزی آبآشامیانیوبهااشتیوجم آوریبهااشتیفاضالبمناط شهریاست .

3

وظیفۀشرکتتوزی آبآشامیانیوبهااشتیوجم آوریبهااشتیفاضالبمناط روستاییاست .

1

بهرهبرداری ،نگهااریواصال شبکۀآبیاریزهکشیدشتمینابرابهعهاهدارد .
اینشرکتامور 
رشتههتاییماننتاعلتوممهناستی
یکیازمراکزعلمیدولتیدرشهرستانمیناباستکهاساتیاونخبگانزیادیرادر 
آب،زراعتوباغبانیدراختیاردارد .

1

میپردازنا .
فعاالنوطرفاارانمحی زیستدرقالباینانجمنبهاقااماتیبرایحفظتعاد اکوسیستمیمحی زیست 

0

پرورشدهناگانآبزیانوطیورازوظایفایناتحادیهاستکتهبتازیگران

مایریتمحصوال تولیایکشاورزان،دامااران،
ازهمۀاصنافدرآنعضویتدارنا .

9

1. Agrawal
2. Ecosystem

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان 9911

964

ازآنجاکه04بازیگرمصاحبهشتانا،درنهایتتبترایهتر
شتتاخص04دادهبتتهدستتتآمتتاکتتهبتتامیتتانگینگیتتری
حسابی0ازآنهانمرههایمتوس مربتو بتههترشتاخص
محاسبهشا.براساسکاریکتهکتوزداسوهمکتاراندر
سا 1420انجامدادنا،ازبتینروشحستابیوهناستی،
میانگینگیریحسابیاستفادهشا.نمرۀمتوس هتر

روش
6
نگیتریوزنتی ازنمترههتای
یکازاصو نیتزبتامیتانگی 
شاخصهایزیرمجموعۀآناصلبهدستآما.هر

متوس 
مصاحبهشوناهپ ازانتختابیکتیازگزینتههتایکیفتی

برایتعیینوضعیتهرشتاخص،وزنآنرانیتزمشتخص
کرد.نظرختواهیدرمتورداهمیتتووزنشتاخصهتابته
منظتتوربررستتیتفتتاو میتتزانتتتمثیرهتترشتتاخصروی
حکمرانیآبوغذاازدیاگاهبازیگرانصتور گرفتت.هتر

بازیگرعادیبین2تا14رابهعنوانوزنشاخصانتخاب
میانگینگیتریحستابیاز04

صهابا
کرد.وزننهاییشاخ 
دستآماهبرایهرشاخصمشخصشا. 
به 
دادۀ 
نگیری
حکمرانیآبوغذابامیانگی 
نمرۀنهاییسامانۀ 
وزنیازنمترۀمتوست 96شتاخصموجتوددردوبختش
حکمرانیآبوغذابهدستآما. 

دادههتابته
پ ازتکمیلپرسشنامهوجم بنایاولیۀ 
زدیکترشتانپاست هتابتهواقعیتتوشناستایی

منظورن
پاس هایغیرواقعیبااستفادهازشاخص64درصابتاالو
جوابهایحایکهازواقعیتفاصلهداشتنا،
دادهها 
پایین 
تعیینشتا.بترایمحاستبۀایتنشتاخصازروابت 1و3
یشود[:]10 
استفادهم 

ارزیابی شاخصهای تعادل اکوسیستمی

حکمرانتی
بهمنظورارزیابیتعاد اکوسیستمیوضعیتفعلی 
آبوغذاتعااد04مصاحبهصتور گرفتت.مصتاحبههتابته
بهچهرهبابازیگرانمانظترانجتامشتاکتهایتن
چهره 
صور  
روشمصاحبهبااینتعاادبازیگرتوس کتوزداسوهمکتاران
نیزاستفادهشتاهاستت[.]10هترمصتاحبهشتوناهدوعمتل
تعیینوضعیتووزنشتاخصهتایحکتمرانتیآبوغتذارا
یشاهدرمصتاحبه
هافگذار 
انجامداد.99درصاازنهادهای 
شرکتکردناوزمانهرمصاحبهبهطورمتوست حتاود94
دقیقهبهطو انجامیا.بتاتوجتهبتهپیچیتاگیزیتادمستائل
یسازیبستیاری
حکمرانیآبوغذاوناتوانیدرکم 
مربو به 
ازعواملتمثیرگذاردرایتنزمینته،ازشتاخصهتایکیفتیبتا
نههتایکیفتی
استفادهازنظرخبرگاناستفادهشاهاست.گزی 
نههایخیلی
شاخصهاشاملگزی 

موجودبرایتعیینوضعیت
بودهانا.بتهمنظتور
خوب،خوب،متوس ،باوغیرقابلقبو  
گزارههایکیفتی،بتهترتیتباعتااد2تت6بته
یسازیاین 
کم 
نههایخیلیخوب،خوب،متوس ،باوغیترقابتلقبتو 
گزی 
اختصاصدادهشا.ازمجمو 96شاخصموجوددردوبخش
حکمرانیآبوغذا،تعتااد99شتاخصبتهصتور کیفتیو

شاخصسرانۀآبتجایاپذیرنیزبهصور کمیوبتراستاس
دادههاوگتزارشهتایموجتودبررستیشتانا.بترایتحلیتل

وضعیتمیزانسرانۀآبتجایاپذیرازشاخصفتالکنمتارک
()FIاستفادهشا.براساسشاخصفتالکنمتارک،سترانۀآب
تجایاپتتتذیر2944مترمکعتتتبدرستتتا یتتابیشتتتترازآن
نشاندهناۀوضعیتمناسب،سرانۀ-24442944مترمکعتب

نشاندهنتاۀوضتعیتتتنش،سترانۀ2444-644مترمکعتب

بیانگروضتعیتکمبتودوسترانۀکمتتراز644مترمکعتبدر
نشاندهنتاۀشترای کمبتودمطلت استت.رابطتهایتن
سا  
شاخصبهصور زیرتعریفشاهاست(رابطۀ)2[:]31 
( )2

( )1
( )3



درایتنرابطتته2FIستترانۀآبتجایاپتتذیربتترحستتب
مترمکعبدرسا ،1RWحجمآبتجایاپذیربترحستب
مترمکعبو3Pجمعیتحوضۀ آبخیزاست.نمترۀمتوست 
دادههابهدستآماهاستت.
نگیریاز 
هرشاخصبامیانگی 
1. Falkenmark Index
2. Renewable Water
3. Population



دادههایخاماولیته،
دررواب یادشاه،q164درصاباال 
دادههایخاماولیته،MAXبتزرگتترین
q264درصاپایین 
اختصاصیافتهبتهشتاخص،MINکوچتکتتریننمترۀ

نمرۀ
اختصتتاصیافتتتهبتتهشتتاخصوAVEمیتتانگیننمتترههتتای
اختصاصیافتهبههرشاخصاست.بابرقراریاینروابت 19

پاس خار ازمحاودۀ64درصایبتاالوپتایینشناستایی
شانا.اینپاس هاتوس 26نفرارائهشاهبودنا.بهمنظتور
4. Arithmetic Mean
5. Weighted Mean
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مصاحبهشتوناگاندرمتورد

اصال اینپاس هابامراجعهبه
گفتوگوشاوازآنهاخواستهشتاتتادرصتور 
عللپاس  
تمایلوباتوجهبهدیاگاه هایدیگترکارشناستاندرپاست 
خودتجایانظرکننتا.همتۀکارشناستانپت ازمصتاحبۀ
یادشاهپاس خودبهوضتعیتشتاخصدرمنطقتهوتحتت
حکمرانیآبوغذاراتعایلکردنا.باایتنتعتایلستازیو

نزدیکشاندیاگاههابهواقعیت،نیازبهحذفهتی یتکاز
مصاحبههاضرور پیاانکرد .

رواییوپایاییپرسشتنامهبترایاطمینتانازاعتبتارو
صحتنتایجدرصور تکرارآنبررسیشا.شتاخصهتاو
اصو ازمقاال معتبراستخرا شاهورواییپرسشنامهبه
وسیلۀپژوهشهایمعتبتربتینالمللتیقابتلتمییتااستت.
پایاییپرسشنامهنیزبامحاستبۀشتاخصآلفتایکرونبتا 
بتترایهتتراصتتلوکتتلپرسشتتنامهبررستتیشتتا.عتتاد
دستآماهبرایشتاخصآلفتایکرونبتا بتین4/92تتا
به 

4/63متلیربودهکهبیانگرپایاییپرسشنامهاست. 
نتایج و بحث
تجزیهوتحلیل بخش حکمرانی آب

باتوجهبهنتایجارائهشاهدرجاو های3و0نمترۀمتوست 
حکمرانیآبعاد1/99استکته
دستآماهبرایاصلاو  
به 
یدها.نخستینشاخصایتناصتلکته
وضعیتبارانشانم 
ستمحیطیراارزیابیمیکنابهعلتتقطت جریتان
حقابۀزی 
طبیعیدررودخانۀمیناببتانمترۀ1/21وضتعیتیغیترقابتل
قبو دارد.بهطتورقطعتیجریتانرودخانتۀمینتابپتیشاز
احاا سااستقال بیشازمیزانفعلیبودهاستتکتهتتمثیر
احاا سابرقط جریتانطبیعتیوحقابتۀزیستتمحیطتی
میدهتا[.]33شتاخصچهتارمایتن
رودخانۀمینابرانشان 
اصتتلنی تزبتتانمتترۀ1/36شتترای نتتامطلوبیداردوعلتتتآن
حقابههتایستنتی
یهایکشاورزاندرخصوصتممین 
نارضایت 
حکمرانیآببانمرۀ1/39جایگتاهنهتمرادر
است.اصلدوم 
بیناصو بهلحاظنمترۀمتوست داردوعلتتآننیتزقابتل
قبو ()2/66نبودنوضعیتشاخصهفتتماستت.ادارههتای
گزارشهایروشنیراازاقااما خوددرزمینۀ

متولیاینامر
یکننا،کهاینامترموجتبنارضتایتی
تصفیۀپسابمنتشرنم 
یشود.دربینهفتاصلموجوددرحکتمرانتیآب،
عمومیم 
اصلسومبانمرۀمتوس 1/90بهتترینوضتعیترابتهختود
اختصاصدادهاست.وجودسهشاخص(،624و)22بانمترۀ
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متوس موجبشاهکهوضعیتمتوس ایناصلنیتزبهبتود
یابا.موضوعاتیماننادسترسیعادالنهوهمگانیبهآببترای
تممینمعیشت،بهااشتوآشامیانبیشتریناهمیترابترای
استگذارانداشتهوبههمینعلتتتممینآنهتابتهختوبی
سی 
بهرغماینکهاصلچهارمبهترینوضتعیت
صور گرفتهاست. 
حکمرانیآبناارد،اماازایناصلهی شاخصتی
رادربخش 
بهعنوانشاخصنامطلوبتعیتیننشتاهاستت.ازدالیتلبته
یتتوانبته
دستآمانچنینوضعیتیبرایاصتلچهتارممت 
اهتمتتاممتتایرانوسیاستتتگتتذارانبتترایتحقت حکتتمرانتی
مردمساالرانهاشارهکترد.هترچنتاکتهتتالشهتابتهبهبتود

چشمگیروضعیتایناصلمنجترنشتاه،امتاوضتعیتقابتل

روننستلی
قبولیرابهوجودآوردهاست.اصلپنجم(عتاالتد 
حکمرانتیآبو
وبیننسلی)بانمرۀ1/33کمتریننمرهرادر 
غذاکسبکردهاست.نمرههایمتوس بتهدستتآمتاهبترای
یدهامناب طبیعتیتعتاد 
شاخصهایایناصلنیزنشانم 

بهرهمناینستل
دروننسلیو 
اکوسیستمیالزمبرایاستفادۀ 
آیناهازآنهاناارد.دراصتلششتمچگتونگیانتقتا آببتین
آبخیزهاموردتوجهاست.درایناصلشاخص19نمرۀکمتی
دارد.وضعیتایناصلدرحوضۀ آبخیتزمینتابتحتتتتمثیر
حوضهایآببهسمتبنارعباسقراردارد.انتقتا 

انتقا بین
حوضهایمستقیممایریتحوضتۀمبتاومقصتارا

آببین
لناما بتهتضتعیفشترای 
تحتتمثیرقراردادهواغلبدرب 
حوضههامنجترشتاه

اجتماعی،اقتصادیومحی زیستیدر
است[.]30یکیازدالیلپایاۀفرونشستدردشتتمینتاب
نیتتزبرداشتتتبتتیرویتتهازآبختتوانبتترایتتتممینآبشتترب
بنارعباسوبرختیصتنای مرکتزاستتاناستت[.]36نمترۀ
یدهتاسیاستتهتای
دستآماهبرایاصلهفتتمنشتانمت 
به 

دولتبته منظتورتتممینحتااقلهتایمعیشتتیواقتصتادی
دورههتتای
تتتمثیرا مثبتتیبتتهجتتاگذاشتتتهاستتت.برگتتزاری 
روشهتای
شبینیپتانسیلمناب آبواستفادهاز 
آموزشی،پی 
رویاادهایحایازجملتهاقتااماتیاستت
مایریتیدرمقابل 
کهمیزانرضایتدرایناصلراافزایشدادهاست .
ستتراوانیوتجریشتتیبتتاتمرکتتزرویبعتتاسیاستتیو
انطباقپتذیری،ستاختارحکتمرانتیآبدردریاچتۀارومیتهرا

ارزیابیکردنا[.]39نتایجیکهازتحقی یادشتاهبتهدستت
کارهاییادگیریبرایبهبود
آمااطالعاتیرادرخصوصسازو 
حکمرانیارائهداد .پژوهشیادشاهعتالوهبترپوشتشبختش

قانونگذاریدررویکردمایریتوانتقا ،بتاافتزودن
سیاسیو 

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان 9911

966

چالشهتایاساستی حکمرانتیرابررستی

بخشغذاییبهآن
کرد.کوزداسوهمکتاراننیتزکتارمشتابهیرادرکاستتاریکا
انجامدادناکهبیشتررویعواملاقتصادی،زیستتمحیطتیو

اجتماعیمتمرکتزبتود[.]10درتحقیت یادشتاهبتادرنظتر
گرفتنهمۀابعادحکتمرانتیآبوغتذامحتاودیتهتاییکته
میکردنا ،برطرفشا. 
رویکردهایقبلیایجاد 
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حکمرانی آب
شاخص /سؤال
اصلاو .یکپارچگینظاماجتماعیومحی زیست 
ستمحیطیبهچهمیزاناست؟ 
رعایتحقابۀزی 
حفظیابهبودکیفیتمناب آببهچهمیزاناست؟ 
میگیرد؟ 
بهچهمیزانشناساییمناب آبواستفادهمناسبازآنهاصور  
رعایتحقابۀسنتیومصارفمحلیبهچهمیزاناست؟ 
میزانسرانۀآبتجایاپذیردرآبخیزچقاراست؟ 
بهرهوریمناب آب 
اصلدوم.بهبود 
بهرهوریاستفادهازآببهچهمیزاناست؟ 
کاهشتلفا آبویاافزایش 
یهشاهمنطب براستانااردهابهچهمیزاناست؟ 
پسابتصف 
میشود؟ 
بهرهبرداریمتعاد ازآبخوانبهطوریکهبرداشتبیشترازتلذیهنشود،توجه 
به 
فرصتهایبرابراقتصادیدردسترسیبهآب 

اصلسوم.تضمینمعیشتو
شفافیتدرتخصیصودسترسیعادالنهبهآببرایتممینمعیشتبهچهمیزاناست؟ 
میکننا،چقاراست؟ 
تصفیهشاهاستفاده 

درصاجمعیتیکهازآبآشامیانی
درصادسترسیبهاستفادهازآببرایمصارفبهااشتیچقاراست؟ 
میشود؟ 
ذینفعانبراثرخشکسالیوسیلبهصور عادالنهجبران 
تاچهمیزانخسار هایواردشاهبه 
استهایگردشگریپایاار)ونظار براجرایآنهابهچهصور است؟ 
یهایمایریتمناب آب(سی 
تعاداستراتژ 
انجامشاهدربخشکشاورزی،خانگیوصنعتمنطب برارزشواقعیآباست؟ 
گذاریهای 


قیمت
تاچهمیزان
حکمرانیمردمساالرانه 
زیستمحیطیو 

اصلچهارم.دموکراسیاجتماعیو
تصمیمگیریومایریتمناب آبچقاراست؟ 

ذینفعان،برایتمرکززداییدر
میرابهایسنتی،جوام زنانو 

سهممشارکتنهادها،
سرمایهگذارخارجیدرطر هایتوسعۀآبیوبهااشتیچقاراست؟(سهمهر

میزانتعاد مشارکتبخشدولتی،بخشخصوصی،
یککمتراز99درصا) 
حکمرانیآبوغذاچگونهاست؟ 
چشماناازهادرمراحلمختلف 
میزانروشنبودنمجموعهعالی و 
تاچهاناارههمتجمعیبرایمایریتآبوجوددارد؟ 
ادههاچگونهاست؟ 
استفادهکنناگانازد 

ینفعانو
میزانتباد اطالعا مناب ومصارفآبیوغذاییدربیننهادهاوذ 
تصمیمگیریدربخشآبوغذاچگونهاست؟ 

میزانامکانبازنگریوتعاادسناریوهابرای
حکمرانیآبوغذاچقاراست؟ 
میزانتنو دانشمارنوبومیدر 
دروننسلیوبیننسلی 
اصلپنجم.عاالت 
استفادهکنناگانآبوغذابهچهمیزاناست؟ 

توزی عادالنۀسودوهزینهبین
حکمرانیچگونهاست؟ 
تصمیمگیریو 

ذینفعانازاقشار،مراکزجمعیتیوعالی مختلفدرمراحل
میزانآسانبودنحضور 
ظرفیتهایفنی،اقتصادیوسیاسیبرایمایریتغیرمتمرکزمناب آبچقاراست؟ 

میزانتوسعۀ
اطمینانازحضورنمایناگاننسلآیناهیاقیمآنهابهچهمیزاناست؟ 
منطقهایبهسط جهانی

منطقهایواز

اصلششم.پیوستگیازسط محلیبه
میگیرد؟ 
کاهشیاحذفآثارمنفیاستفادهازآبدریکمنظقهبرمناط دیگربهچهمیزانصور  
برنامهریزیجام ()IWRMدرسط آبخوانوآبخیزچگونهاست؟ 
کیفیت 
ذینفعاندرمقیاسمحلیومقیاسملیچقاراست؟ 
میزانهماهنگیبین 
میزانهماهنگیعمودیوافقیدرساختارهایبخشدولتیبهچهصور است؟ 
اصلهفتم.حفاظتوسازگاری
میشود؟ 
پیشبینیپتانسیلآبدردسترسومشکال کیفیتآبانجام 

میشود؟ 
زیرزمینیدردسترسبرداشت 
بهنسبتمناسبازآبشیرینسطحیو 
سازگانهایآبیطیزمانچقاراست؟ 

مقاارثبا وتعاد اکوسیستمی 
بوم
244هزارنفرچقاراست؟ 
تعاادتلفا جانیدرهر 
زیرساختسازیبرایسازگاریباکمبودومشکال کیفیتآبچگونهاست؟ 

میزانآموزش،آگاهیبخشی(عمومی-کارشناسان)و
میشود؟ 
مصرفکنناهتوجه 

درتخصیصمناب آببهمیزانآالیناهبودن
میشود؟ 
روشهایمایریتیبرایمقابلهبارویاادهایحایاستفاده 
چهمیزاناز 
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آژیر و همکاران :ارزیابی تعادل اکوسیستمی در حکمرانی تلفیقی آب و غذا با استفاده از رویکرد بازیگرمدار انطباقی
تجزیهوتحلیل بخش حکمرانی غذا

حکمرانیغذا،اصتلاو بتاتمرکتزرویافتزایش
دربخش 
یدهتا
بهرهوریازمناب گوناگونبرایتولیاغذانشتانمت 

وضعیتنظار بترستالمتآبزیتانوعملکتردواحتاهتای
تولیایدراینبخشوضتعیتختوبیدارد.امتادربختش
کشتتاورزیمی تزانتلفتتا تولی تاا درمراحتتلبرداشتتتو
انتقا زیاداستونیازبهاصتال دارد.زیتادبتودنمیتزان
تلفتتا درمراحتتلمختلتتفتولیتتاوبرداشتتتمحصتتوال 
کشاورزیازجملهمشکالتیاستکهدیگرپژوهشگراننیز
کردهانا[.]39اصلدومباکسبنمرۀمتوس 
بهآناشاره 
1/16باترینوضعیتواصلسومبانمترۀمتوست 1/93
دستآماهبرایاصتلدوم
به 
بهترینوضعیترادارنا.نمرۀ 
وسوم مطاب بامشکال وشرایطی استتکتهدرمنطقته
وجوددارد.بسیاریازمناب طبیعیماننارودخانهوبستتر
آن،ستتواحل،جنگتتلهتتاومراتت بتتاونتوجتتهبتتهتعتتاد 
اکوسیستمیآناستفادهشتاهانتا.عوامتلوفعالیتتهتای
گاههایشنوماسه،دامااریوکشتاورزی
کار 
انسانیماننا 
رویمناب طبیعیموجودتمثیرگذاربودهاست[]39واین
یکنتا.نمترۀمناستب
موضو نمرۀاصلدومراتوجیتهمت 
تهتایجهتاد
بهدستآماهبرایاصلسومنیزبراثرفعالیت 
کشاورزیبهمنظوربهبودشرای زراعتیوافتزایشستط 
زنتتاگیکشتتاورزاناستتت.ه تی شاخص تیازاصتتلستتوم
حکمرانیغذادارایشرای بحرانیوغیرقابلقبو نیست.

حکمرانیغذابترحفتظمنتاب طبیعتیبترای
اصلچهارم 
دستیابیبهکشاورزیوغذایپایاارتمرکزداردومیتزان

انعطافپتذیریدربرابترحتواد گونتاگونرابیتان

اهمیت
بهختوبیمعضتال موجتود
یکنا.ایناصلبانمرۀ1/36 
م
یکنتا.عتامانعطتافدربرابتر
دردشتمینابرابیتانمت 
بپذیریزیاددربرابرسیل
نوسانهایقیمتدربازاروآسی 
وخشکسالیازدالیلکسبنمترۀکتمتوست ایتناصتل
است .
2
پرتر وهمکاران()1429نشاندادناکهفعالیتتهتای
بشتتریرویتولیتتامتتوادغتتذاییمتمرکتتزشتتاهاستتتو
جنبههایدیگریازسیستمغذاییراکهباامنیتتغتذایی

نمیدها[.]36ایننقتص
درارتبا است،موردتوجهقرار 
درپژوهشحاضربرطرفشاهاستوباجام نگریبیشتر
تالششاهتااصالحا ساختاریومایریتیبیشتتریبته
1. Porter

967

جایتمرکزرویتولیاا غذاییصتور بگیترد.درستا 
محتتاودیتهتتای

1429پژوهشتتیبتترایغلبتتهوکشتتف
حکمرانیغذادراروپاانجامشتا[.]16درآنپتژوهش06

مصاحبهانجامگرفتودرنهایت،تعاادپنجچتالشاصتلی
معرفیشا.باوجوداینکهماهیتپژوهشحاضرباپژوهش
موراگ 1مشابهتزیتادیدارد،امتاپتژوهشفعلتیتمتام
حکمرانتیپایتاارآب
حکمرانیپایاارغذارادرکنار 
اصو  
چالشهاییکهایتنتحقیت معرفتیکترده

ارزیابیکردهو
وابستگیهایبیندوبخشحکتمرانتیآبوغتذارا

است،
نیزدرنظرگرفتهاست.
تحلیل وضعیت فعلی

براساسنتایجبتهدستتآمتاهفقت پتنجشتاخص(1/96
شاخصها)توانستنانمترۀ3یتابیشتتررابته

درصاازکل
دستآورناوبهبیانی،وضعیتیمتوس روبهخوبداشته
شاخصهای،6،24،2233

بهترتیب
شاخصها 

باشنا.این
و04هستنا.شاخصپنجمکتهسترانۀ آبتجایاپتذیردر
آبخیزمیناباست،نمرۀ0رابهدستآوردهاست.بهتترین
شاخصهانیزمربو بههمینشاخصاستت.

وضعیتبین
باوجوداینکهسرانۀ آبتجایاپذیردرمحاودۀ تنشویتا
کمبودقرارناارد،امتاتتنشهتایمتعتادیدرتتممینآب
مشاهاهشاهاست.یکیازدالیتلبتروزتتنشومشتکال 
ناشیازکمبودآبدرآبخیزمیناببتهعلتتانتقتا بتین
شهرستتتانهتتایبنتتارعباسو

حوضتتهایآببتتهمقصتتا

3
حوضهای،

بنارخمیر است.کمبودآبناشیازانتقا بین

سازگانهتای

فعالیتهاو 
بوم

تعاد اکوسیستمیبسیاریاز
آبیراتهایاکردهاست.
تعااد91شاخص(96/96درصا)نمترۀبتین1و3را
بهدستآوردهووضعیتآنهابینباتامتوست استت.دو
شاخص(9/10درصا)نیزنمرۀکمتراز1کستبکتردهانتا
تآنهابرایبازیگرانقابلقبو نبودهاست.
کهعمالًوضعی 
شاخص9(میزانپسابتصفیهشاهمنطب براستانااردها)
بانمرۀ2/66وشاخص64(میزانزبالتۀبازیافتتشتاهدر
ن
مطالعتتهشتتاه)بتتانمتترۀ2/96بتتاتری 

ستتط محتتاودۀ
حکمرانیآبوغذادرآبخیزمینتابهستتنا.
شاخصهای 

برنامههایپ ازمصرفهستتنا
هردوشاخصمربو به 
برنامتتههتتایمتتایریتیو

وبتترایاصتتال آنهتتانیتتازبتته
2. Moragues
3. Khamir port
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حکمرانی غذا
شاخص /سؤال
بهرهوریدراستفادهازمناب برایغذایپایاارضروریاست
اصل.2بهبود 
جنگلها،حیوانا ودسترسیمناسببهچنینمنابعی
میزانحفظوتوسعۀتنو زیستیووجودمجموعۀمتنوعیازانوا مختلفژنتیکیآبزیان، 
چقاراست؟ 
میگیرد؟ 
بهچهمیزانتلذیۀدقی حیوانا وآبزیان(برنامۀغذاییشاملموادملذیوتلذیۀچناگانه)صور  
جنگلزداییچگونهاست؟ 
میزانافزایشجنگلکاریوکاهش 
آبزیپروریبهمنظورتممینسالمتآبزیانوایمنیموادغذاییوتضمینشرای نگهااریمناسبآنهاانجاممیشود؟ 
بهچهمیزاننظار بر 
ماهیگیریپایااربهچهصور است؟
میزان 
میزانکاهشاتالفغذادرتولیاوزنجیرۀتممینازجملهاتالفهنگامبرداشتمحصوال چقاراست؟ 
سازگانهایخشکیوآبیانجاممیشود؟ 

تاچهاناازهاقااما الزمبرایجلوگیریازحضورگونههایبیگانهدربوم
اصل.1تعاد اکوسیستمی،مستلزماقااممستقیمبرایحفظ،نگهااریوافزایشمناب طبیعیاست
علفزارهاو
جنگلهادرحفاظتازخاک،مایریتمرات و 
روشهاینوینکشاورزیبرایحفاظتازخاک،افزایشنقش 
میزاناستفادهاز 
آبخیزداریچگونهاست؟ 
آالیناههاچقاراست؟ 

آبزیپروریودامااریبرایکاهشمقاارانتشار
شیوههاینویندرکشاورزی، 
میزاناستفادهاز 
میشود؟ 
آفتها()2IPMاجرا 
بهچهمیزانمایریتجام  
تخریبشاهصور گرفتهاست؟ 

تاچهاناازهبازسازیمناب طبیعی
آسیبپذیردریاییوتوقفماهیگیریغیرقانونیتاچهمیزانانجاممیگیرد؟ 
سازگانهای 

حفاظتاز 
بوم
بهچهمیزاناقااما مؤثروفوریبرایکاهشمقاارتخریبزیستبومطبیعیوکاهشتخریبتنو زیستیوحفاظتازگونههایدرمعرض
میشود؟ 
انقراضانجام 
میزانزبالۀبازیافتشاه(درسط محاودۀمطالعهشاه)چقاراست؟ 
کشاورزیای(زراعتی)کهدرحفاظتوارتقایمعیشتروستایی،عاالتورفاهاجتماعیضعیفباشا،بیثبا است

اصل.3
دسترسیعادالنۀصیادانوکشاورزانبهدریاوآبوزمین،مرات واعتبارهاازطری تخصیصعادالنهوجوددارد؟ 
دسترسیکشاورزانبهبازارهابهچهصور است؟ 
سرمایهگذاریکوچکیامتوس پایاارمرتب بابخشکشاورزیودامااریوارائۀ

فرصتهایشللیروستایی،برایمثا ازطری 

میزانافزایش
آبزیپروریچگونهاست؟ 
کسبوکاردرزمینۀ 
ما  
میوههاوسبزیجا ،گوشتوماهیچقاراست؟ 
بهصرفه،ازجمله 
میزانبهبودتلذیۀروستایی:تولیاغذاهایمتنو و 
گواهیهابرایاصنافمختلفکشاورزیوتولیاغذاچگونهاست؟ 
میزانبرابریجنسیتیدرصاور 
یارانههایتولیاوصادرا کشاورزیچقاراست؟ 
میزان 
میشود؟ 
بهچهمیزانحااقلغذایکودکانوزنانباردارودختراننوجوانتممین 
بومسازگانهاکلیاکشاورزیپایااراست
اصل.0افزایشانعطافمردم،جوام و 
بیماریزا،ایمنیموادغذاییومسائلمحی زیستیازجملهتلییرا اقلیمی،

بهچهمیزانارزیابیخطرهاومایریتریسکآبوغذا(عوامل
مسائلژنتیکی،اجتماعیومالی)انجاممیشود؟ 
سامانههایتولیاووجودپ اناازبرایکشاورزانوجوددارد؟ 
نوسانهایبازار،برایمثا :تشوی انعطافپذیریدر 
بهچهمیزانپاس به 
تهاوجوددارد؟ 
خشکسالیها،سیلاحتماالتیوشیو آف 

بهچهمیزانبرنامهریزیبرای
بینالمللوبازارداخلی
میزاناستانااردسازیمحصوال کشاورزیبهلحاظکیفیتوسالمتمحصوال وجلوگیریازانتقا بیماریدرتجار  
چگونهاست؟ 
بهچهمیزانتوسعۀصنای چنامنظورهدربخشکشاورزیوآبزیانانجامگرفتهاست؟ 
اصل.6غذاوکشاورزیپایاارمستلزمفرایناهایحاکمیتمسئوالنهومؤثراست
ذینفعانچگونهاست؟ 
دورههایمشاوره(کشاورزی،آبزیپروری)وانتشارمحتوایآنرادرمیان 

ایهگذاریخصوصیویاخارجیدربخشآبوغذاچقاراست؟ 
میزانحمایتازسرم 
توافقنامههایآبزیپروریپایاار،بهااشتحیوانا ،ایمنیموادغذاییوکشاورزیپایااربهچهمیزان

پیرویازمعاهاا بینالمللی،استانااردها،
است؟ 
میزانتوانمناسازیجوام محلیچقاراست؟ 
میگیرد؟ 
پیادهسازیقوانینمربو بهماهیگیریمسئوالنه1بهچهمیزانصور  
میزانکمکنهادهایدولتیبهبخشکشاورزیچقاراست؟ 
مشوقهاییبرایاجراوترویجمواردگفتهشاهدربخشحکمرانیغذاچقاراست؟ 
میزانتاوینسیاستها،قوانینو 
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سرمایهگذاریاقتصادیاست.ضعفایندوشاخصکهماهیتت
یدها حوضۀآبخیزمینتاب بتهتلییتردر
مشابهیدارنانشانم 
کردهایمایریتیوجذبسترمایهنیتاز دارد.بترایهتر21
روی 
نمرهایکمتتراز3
حکمرانیآبوغذا 
اصلموجوددردوبخش 
یدهاشرای هتی یتکازاصتو در
بهدستآماوایننشانم 
حکمرانتیغتذا
محاودۀکیفیخوبواق نشاهاست.اصلدوم 
بیشترینمیزاننارضایتیوکمتریننمرهرابتهختوداختصتاص
یرفتتبتهعلتت
دادهاست.ایندرحتالیاستتکتهانتظتارمت 
متمرکزبودنتوجتهمتایرانوعمتوممتردمبتهشکستتهتای
حکمرانتیآب،اصتلاو وچهتارمحکتمرانتیآب
مایریتدر 
بیشترینفاصلهازشرای مطلوبراداشتهباشتنا.اصتلپتنجم
حکمرانتیآبنیتزدرجایگتاهدوم،بتاتریناصتلبتیناصتو 

یدهتاعتاالتدرتوزیت 
دوازدهگانهقراردارد.اینرتبهنشانمت 

ینفعتاندرتصتمیمستازیوحضتور
سود،مشتارکتآزادانتۀذ 
فعتاالنحفتتظمحتی زیستتتدرمراحتلمختلتتفحکتمرانتی
بهخوبیشتکلنگرفتتهاستت.پتذیرفتنحضتورروستتاییاندر

یتواناتمثیرمشتارکتراافتزایش
حکمرانیجایام 
سازوکارهای 

حکمرانیآبوغتذاکمتک
دهاوبهبهبوداصلچهارموپنجم 
یدهتاحکتمرانتیآبو
دستآماهنشانم 
به 
کنا.تحلیلنتایج 
غذادرمنطقتۀمطالعتهشتاه(مینتاب)وضتعیتیکمتترازحتا
دستآماهبترایستامانۀحکتمرانتی
به 
متوس دارد.نمرۀنهایی 
آبوغذادرمحاودۀمطالعاتیعاد1/69استت.ایتندرحتالی
استکهعاد3بهعنوانمعرفحالتمتوست انتختابشتاهو
بتتاتوجتتهبتتهآنوضتتعیتحکتتمرانتیآبوغتذادرمینتتابدر
محاودۀکیفیباقرارگرفتهاست. 
کوزداسوهمکاراننیزنتایجیمشابهبانتایجپژوهش
حاضرازارزیتابیحکتمرانتیآبدرکاستتاریکابتهدستت
آوردنتتا[.]04آنهتتاافتتزایشمشتتارکتوورودگتتروههتتای
مردمنهاددرمایریتمناب آبراکلیایدانستنا.باتوجه

حکمرانتیآبو
دستآماه،برایبهبودوضعیت 
به 
بهنتایج 
سازوکارهایفنیومتایریتی،افتزایش

غذا،درکنارتمامی
مشارکتجوام روستاییدرتصمیمگیتریمربتو بتهآب
تعارضهادارد[.]02 

زیرزمینیکارکردزیادیدرکاهش
ارزیتابیحکتتمرانتیآبوغتتذادرآبخیتتزمینتتابنشتتان
یدهاآبزیترزمینتیچتالشاصتلیحکتمرانتیوتعتاد 
م
2
اکوسیستمیآناست.گیردانو درسا 1446نیتزبتهایتن

1. Giordano
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مهخشکدرحتا توستعهبتا
نتیجهرسیاهبودکهمناط نی 
مشکال آبزیرزمینتیمواجتهانتا[.]01بتهعلتتکتاهش
چالشهایزیتردرآبختواندشتتمینتاببته

سط آبخوان
وجودآماهاستوبسیاریازباغهایقتایمیخشتکشتاه
است،جمعیتزیادیبرایاشتلا بهمرکزاستانمهتاجر 
فرونشستزمینامنیتتروستتاهایواقت شتاهدر
کردهانا، 

دشتراتهایاکردهاست،چنتاینروستتابتهعلتتخطتر
شاهانتاومعیشتتروستتاییبتا
فرونشستمجبوربهتخلیه 
روست.باوجوددشواریدرمایریتمنتاب 
روبه 
تهایاجای 
آبزیرزمینی[،]03دولتتالشمیکناتاباافزایشستط 
مشارکتدرمراحلمختلتفتصتمیمگیتریبتوانتاشترای 
موجتتودراکنتتتر کنتتا،هرچنتتاکتتهبتتهگفت تۀبتتازیگران
انجامشاهتوس دولتدرافزایشمشارکتمتؤثر
تالشهای 

ینفعانتمثیرچناانیبربهبودشرای نااشتهاست. 
ذ
دولتافتسط آبزیرزمینیرامتوجتهچتاههتایغیتر
مجازحفرشاهتوس کشتاورزانمتیدانتاودرطترفمقابتل
ساکنانحوضۀآبخیزمینابتصمیمهایسیاستیودولتتیدر
بیرویهازچتاههتایحفرشتاهتوست آبمنطقتهای
برداشت 
بنارعبتاسراعلتتافتتستط آبختوانو
برایانتقا آببه 
کردهانا.کشتاورزانوروستتاییان
مشکال ناشیازآنمعرفی 
معتقاناکهامکانوجودتعاادزیادچاهغیترمجتازدردشتت

وجودنااردواگراینمیزانازچتاهنیتزوجتودداشتتهباشتا،
کشفومساودکردنآنهاکتاردشتوارینیستت.روستتاییان
میکنناکهنیتازهتایآنهتابترایدولتتدراولویتت
احساس 
نیستودولتراهکاریبرایرف مشکال آنتاننتاارد.بترای
راهحتلگترا،ایجتادشتفافیتدر
رف اینمشتکال ،پتژوهش 
حکمرانیوافزایشمشارکتمؤثرالزامیاست[.]04
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