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 چکیده

)مانند طرز تلقی و نگرش  یر اقلیم( و عوامل اجتماعییتغییرات طبیعی اکوسیستم )مانند تغ، در دهه های اخیر

یکپارچه منابع آب قرار  روی مدیریت پایدار وهای بزرگی را پیشچالش منابع آبی(  ریتی مدی تصمیم گیران حوزه

لذا بررسی  بوده است.مواجه  مداوم با تغییراتاجتماعی  –سیستم اکولوژیکی  ، در طی این مدت یطرف. ازاندداده

اند، تصویر هایی که بمنظور مواجهه با این تغییرات اتخاذ شدهاجتماعی در قبال سیاست –رفتار سیستم اکولوژیکی 

بررسی و تحلیل فرآیندهای یادگیری یک در این راه . بوجود آمده ترسیم می کندچالش های در رابطه با  تری روشن

در تحلیل فرآیندهای های یادگیری و کاربردشان حلقه ن مقالهدر ای . و شناخته شده معرفی شده استابزار مفید 

ارایه و مورد تحلیل قرار قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه اجتماعی در قبال  –یادگیری سیستم اکولوژیکی 

تنها تغییر در )اول ی غالب در بین مسئوالن کشور از نوع حلقهکه حلقه نتایج تحلیل انجام شده نشان داد. گرفته است

)تغییر در چارچوب ذهنی ی دومی غالب یادگیری در بین کشاورزان نیز از نوع حلقهو همچنین حلقه بوده (اقدامات

)تغییر در هنجارها و ساختارهای نهادی( ی سومای از حلقهگونه نشانهدر این تحلیل هیچ باشد.یادگیری می افراد(

توان در های یادگیری میاین قانون را از منظر حلقهعدم موفقیت دلیل  یادگیری در بین بازیگران وجود نداشته است.

 دانست. ز گذشتهری و همینطور عدم یادگیری اگذافرآیند قانونعدم مشارکت همه گروداران در 

اجتماعی، مدیریت منابع آب –های سه گانه یادگیری، یادگیری اجتماعی، سیستم اکولوژیکی حلقهها: کلیدواژه
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 مقدمه -1

بعنوان یک  چکارچوب منا کر بکرا       هبطور گسترد 1با وجود این حقیقت که مفهوم مدیریت یکپارچه منابع آب

هنکو  بطکور کامکو عو کعه پیکدا       IWRMذیرفته شده ا ت اما ا اس علمکی  مواجهه با مشکالت مدیریت پیچیده منابع آب پ

ها  موجود و جدید، مدیریت منابع آب باید عوانایی پا خ بکه عیییکرات در مطکی     نکرده ا ت. بمنظور مواجهه با پیچیدگی

و مهند کان  خکا  متصصصکان    بطور کلی مدیریت اغلکر بعنکوان یک  وهیفکه    داشته باشد. نیز  یست طبیعی و اجتماعی را 

اند. فعالیت این افراد بر این فرض ا کتوار ا کت ککه منکابع     شده ا ت که عنها بررو  عیییر حالت  یستم عاکید داشتهععریف 

 .[1]بینی و کنترل هستند طبیعی و منابع آب عو   بکارگیر  اقدامات  اختار  قابو پیش

و  2هکا  کلیکد  اکو یسکتم بکدنبال پایکایی     رویکردها  مر وم برا  مدیریت منکابع طبیعکی عو ک  کنتکرل متییر    

دهنکد.  ها را به عدم قطعیت و عیییر نیز افزایش میپذیر  این  یستمهستند درحالی که این رویکردها آ یر 3پذیر اطمینان

. شکود شکناخته مکی   4حکمرانکی عطبیقکی  عطت عنکوان  ، باشدبه مواجهه با این عدم قطعیت می ی  رویکرد جایگزین که قادر

 . [2]با مدیریت عطبیقی و فرآیندها  یادگیر  گره خورده ا ت دیگر نی عطبیقی ا  طرفی حکمرا

Folke ( 5002و همکاران ) ععیین ککرده دهد ها اجا ه  ا گار  مییستمکه به اکو را ابعاد و ماهیت حکمرانی، 

هکا،  دنکد. در واقکع ایکن دینامیک     شنا کایی نمو  اجتمکاعی  –ها  اکولوژیکی برا  مواجهه با دینامی را چهار عامو ا ا ی 

 آیند. این چهار عامو عبارعند ا :  عیییرات  ریع بوجود میا  هستند که در دورهنیروها  مطرکه

 یادگیر  برا   ندگی با عیییر و عدم قطعیت ؛ .1

 عرکیر انواع مصتلف دانش برا  یادگیر  ؛ .5

 اجتماعی  –اکولوژیکی  5 آور ا ماندهی برا  عاب –هایی بمنظور خود ایجاد و خلق فرصت .3

  ا ماندهی و عجدید. –آور  برا  خود پرورش منابع عاب .4

، مشصص ا ت که یادگیر  بمنظور  ا گار  بسیار اهمیت داشته و نقش (5002و همکاران ) Folkeبا عوجه به 

اجتماعی و  –اکولوژیکی   ها  پیچیدهنماید. بر طبق این نظر برا  ایجاد هرفیت  ا گار  در  یستمپررنگی را ایفا می

باشد. ا  طرفی بمنظور حرکت به  مت رویکردها   یست بسیار مهم میمطی  ا  مواجهه با عدم قطعیت، ویژگی یادگیر 

 .[1]باشد شود، میعو   گروداران ععریف می 7که اصطالحا یادگیر  مشارکتی 6 ا گار  نیا مند یادگیر  اجتماعی

ها  عوان به پروژهقیقات صورت گرفته بررو  فرآیند یادگیر  اجتماعی میهایی ا  عطبمنظور ارائه مثال

این  اشاره نمود. 9ریز  مشارکتی ا   برنامهو هماهنگ 8یادگیر  اجتماعی برا  مدیریت یکپارچه و پایدار مصرف آب

ها   ا گار در ایجاد  یستم ها  یادگیر  بوده که ا اس عطلیو فرآیند یادگیر  اجتماعیعطقیق بدنبال ارائه کاربرد حلقه

                                                           
1 IWRM 
2 Stability 
3 Reliability 
4 Adaptive Governance 
5 Resilience 
6 Social Learning 
7 Collaborative Learning 
8 Social Learning for the Integrated Management and sustainable use of water (SLIM) 
9 Harmonising Collaborative Planning (HarmoniCOP) 



 

عر روشنها  پیچیده منابع طبیعی  یستمباشد. ا  طرفی در این مقاله نقش فرآیندها  یادگیر  در با عیییر و عدم قطعیت می

 گیرد.مورد بطث قرار می

 

 هامواد و روش -2

 

 یادگیری -2-1

  اصلی تماعی بوده و بعنوان مولفهاج –ها  اکولوژیکی یادگیر  موضوع ا ا ی و غالر در ادبیات  یستم

نقش یادگیر  فرد  برا  درک فرآیندها  ( 5002و همکاران ) Fazeyشود. حکمرانی و مدیریت عطبیقی شناخته می

 ا مانده عاکید دارند.  –د هرچند که مطققان دیگر بر فرآیندها  یادگیر  خود ندانها  بزرگتر را مهم مییادگیر  گروه

. هرچند که ا ا ا [5] شودها بعنوان نوعی ا  یادگیر  اجتماعی مطرح میها و گروهیر  عو    ا ماندرحال حاضر یادگ

بمنظور عمرکز بر شناخت فرد  ا تفاده شد و شامو فرآیندها   Bandura (1977)اصطالح یادگیر  اجتماعی عو   

 شود.گروهی نمی

Bandura (1977)    1791در  ال  آن را عو عه داد و  پس 1711ال ابتدا عئور  یادگیر  اجتماعی را در 

 ، اصالح نمود. بطور کلی یادگیر  اجتماعی در مدیریت منابع طبیعی به 10عطت عنوان ا اس اجتماعی فکر و اقدام

. بدلیو اینکه این ععریف [6]کند  یستی عو   مشاهده و عقلید ا  دیگران اشاره مییادگیر  افراد در ی  جامعه مطی 

ها  مشترک رآیندها  شناختی افراد عمرکز دارد لذا مفهوم اصلی فرآیندها  گروهی مانند عو عه معانی و ار شبررو  ف

یادگیر  اجتماعی ریشه در عطقیق بررو  یادگیر   .[7] گیرددر نظر نمیباشند ه و ا اس اقدامات مشترک میکه پایرا 

 Argyris andدارد. بطور کلی یادگیر   ا مانی عو   انجام شد  Argyris and Schön )1978(که عو    11 ا مانی

Schön (1978) ها  یادگیر   ا مانی عبارعند گونه واحدبدین .بعنوان کشف و عصطیح خطا در ی   ا مان ععریف شد

 ا : یادگیر  فرد ، گروهی و  ا مانی.

دانش فرد  ، نگرش ها و  دریادگیر  فرد  حاکی ا  عیییر مهارت ها، بینش ها و باورها ، عطول و دگرگونی 

آمو ش مبتنی بر فناور  ، با مشاهده و راه ها  دیگر کسر دانش  عو   فرد ا  طریق مطالعه انفراد ، ،ار ش ها  مأخوذه

 شودحاصو نمی کننده یادگیر   ا مانی نیست اما بدون آن، یادگیر   ا مانیالبته یادگیر  افراد، عضمین. جدید می باشد

ها قادر باشند به یادگیر  گروهی به این معنا ت که عیم. شودمطسوب می گروهی دومین  طح یادگیر یادگیر   .]7[

دهنده دانش همانند پلی که انتقال یادگیر  گروهی. و بیامو ند هچیز  را خلق نمود ،ی  مزیت واحد فکر کرده عنوان

 .]7[ باشدبی خواهد بود( میقابو ا تفاده و د تیا فرد  به دانش  ا مانی )که عو   عمام افراد

ها  خصوصی و مردمی بوده که در ایجاد یادگیر   ا مانی فرآیند  مبتنی بر یادگیر  فرد  در خالل  ا مان

بمنظور  ا گار  بعنوان ی   ا مان با عیییرات وضعیت مطی   یست،  12و بد ت آوردن دانش برا  هدف نهاد  ا  

دهد که افراد در ی   ا مان، ی  . یادگیر   ا مانی  مانی رخ می[10]اشد ببرا اس  طح عو عه خود در ارعباط می

                                                           
10 Social Foundation of Though and Action 
11 Organizational Learning 
12 Institutionalizing 



 

  این مشکو بروند. اگرچه یادگیر  بر  ا  را عجربه کرده و بصاطر  ا مان مربوطه، به دنبال عطقیق دربارهوضعیت مشکو

ها  انسانی در یادگیر  عاکید انکه بر نقش  ا مگیرند. مادامیها یاد میافراد مبتنی ا ت اما در کو و درنهایت شرکت

 .]7[شود، فرهنگ گروهی و مشارکتی نیز عطت عاثیر یادگیر  فرد  خواهد بود می

یادگیر   ا مانی: عئور  دیدگاه "با عنوان  Argyris and Schön (1978)  میالد ، در  مطالعه 10در دهه 

باط با مدیریت منابع طبیعی، حلقه اول یادگیر  شامو ارائه شدند. در ارع 15  دومو حلقه 14  اولمفاهیم حلقه "13عمو

  عیییر  که عو     دوم یادگیر  دربرگیرندهکه حلقهعیییرات مر ومی که بدنبال عصطیح خطاها هستند بوده درحالی

گیر  حلقه   این مدل باعث شد عا مفهوم یاد. با ععریف و عو عه[11]باشد می ،افتدها اعفاق میها و  یا تآ مودن ار ش

 . [12]بیان شود. این مفهوم بر عصطیح خطاها عو   طراحی هنجارها و قوانین حکمرانی عاکید دارد  16گانه ه

 

 های یادگیریحلقه -2-2

دهد که اقدامات بمنظور بهبود عملکرد   اول یادگیر   مانی رخ می، حلقهHargrove (2002)بر طبق نظر 

دانش که بدون درنظر گرفتن اقدامات جایگزین با  ععریف شوند. به بیان دیگر مادامی  یستم بدون عیییر فرضیات اصلی یا

مانند بهبود روال معمول  –عو   ی  فرآیند اندرکنشی جمعی با هدف بهبود کارایی  دید  کسر شده باشد و اقداماتج

افتد که عیییر در چارچوب ی اعفاق می  دوم  مانباشد. حلقه  اول می، یادگیر  ا  نوع حلقهعیییر کرده باشد -موجود 

دهند عیییر یابند، یادگیر  فکر  مبنا و فرضیات اصلی اعفاق افتد. درنهایت اگر فاکتورهایی که چارچوب مبنا را عشکیو می

کند. این عیییر  اختار  رژیم شامو عیییر در    وم رخ داده ا ت. این نوع یادگیر  به عیییر کو رژیم اشاره میحلقه

 دهد.نشان میرا  Hargrove (2002) ها  یادگیر  طبق ععریف( حلقه1شکو)شود. ها و هنجارها میر شا

 

 

 Hargrove (2002) ها  یادگیر  طبق ععریفحلقه (1شکل)

 

ی   یستم منابع آب که شامو هم بصش در عوان مثالی را بیان نمود. ها  یادگیر  میبمنظور درک بهتر حلقه

ها   یستم منابع آب دخیو )افراد  که در مسائو و  یا ت با یگرانشود، اگر بصش اجتماعی می اکولوژیکی و هم
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  ع  ا  ی  کاهش کارایی آگاه شوند، ممکن ا ت در خالل یادگیر  حلقهی  عیییر در  یستم، بدنبال برو   هستند(

یادگیر  ممکن ا ت برا  جبران کاهش باشند. این  ات جمعی جدید بدنبال بهبود عملکرد  یستم  اقدامعو   عو عه

باشد که این امر می حاکم نگرش و نظام فکر اما اگر کافی نبود، نیا  به عیییر .   اول()یادگیر  حلقهکافی باشد 17کارایی

  دوم(. در )یادگیر  حلقه باشد –  دوم اجبار با یگران برا  دخالت در یادگیر  حلقه –هایی ممکن ا ت دچار  صتی

عر و با عوجه به عیییر  که امکان وقوع دوباره دارد، با یگران نیا  خواهند داشت عا برا  ت در ی  مفهوم گستردهنهای

را عو   عیییر در  اختارها  ها  جدید  ا  یادگیر  جمعی گیرند و بنابراین روشبواکنش و  ا گار  با عیییر یاد 

ها  ها  هری  ا  حلقه  ویژگیدهنده( نشان1. جدول)[13]    وم یادگیر  را عو عه دهنددر خالل حلقهنهاد  

 باشد.یادگیر  می

 

 ها  یادگیر ها  هرکدام ا  حلقهاجزا  اصلی و ویژگی  (1) جدول

    ومحلقه   دومحلقه   اولحلقه نوع یادگیر 

فاکتورها  

 مطرک
دشوار  و پیچیدگی در حو  کاهش کارایی

 مشکالت

 عیییر دائمی نیا  به  ا گار  با ی 

ارعباط بین 

با یگران و 

 ها ا مان

هایی که برا  ععریف ) ا مان ها  غیر ایستا ا مان ها  ایستا ا مان فرد  یا گروهی

ها  با یگران ها و نگرانیو درنظر گرفتن دغدغه

 دارا  مطدودیت نیستند(

عیییر در اقدامات  عیییر در اقدامات

)بدنبال افزایش  معمول

 کارایی(

ابتکار در پیدا کردن 

در قالر  ها  جدیدحوراه

 نظام ار شی جدید

 خالقیت در پیدا کردن مبنا و چارچوب جدید

ها عیییر ار ش هاعیییر در ار ش

 کنندنمی

 ها  درونیعیییر در ار ش

 ) ا مان(

 گذاردها  خارجی عاثیر میهمچنین بر ار ش

 )عیییر در نگرش(
 

.یادگیر  فرد  که درخالل 1بند  شوند: عوانند در دو بصش طبقهاوعی دارد که مییادگیر  اجتماعی معانی متف

ا  ا  فرآیندها  یادگیر  مشارکتی فرد  و .گستره5و    [6]افتداندرکنش متقابو با دیگران و مطی   یست اعفاق می

 .[7]  مطی   یست اعتماد ا  ها  پایدار بین گروداران، مشورت مداوم و اشتراک دانش در ی ا مانی مانند اندرکنش

 باشد:به شرح ذیو می یادگیر  اجتماعی که در این عطقیق مدنظر ا تمفهومی ا  

ها( در خالل عو عه و اشتراک متقابو یا جمعی دانش که عو   گروداران متعدد )هم مردم و هم  ا مان"

 "افتد.اعفاق می 18یادگیر  همراه با اقدام

 

 های آبیدر تحلیل سیاست گیریهای یادکاربرد حلقه -2-3
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ها بدنبال عبیین کاربرد عطلیو این ها  یادگیر  در عطلیو  یا تهایی ا  بکارگیر  حلقهاین مقاله با برر ی مثال

ها  اعمال شده بر در عطقیق خود بمنظور برر ی اثر عیییر اقلیم بر  یا ت( 5011و همکاران )Huntjens باشد.ها میحلقه

اند. در این مطالعه مشصص شد که ها  یادگیر  ا تفاده نمودهآب هشت حوضه آبریز در جهان ا  عطلیو حلقه یستم منابع 

  دوم یادگیر  هستند و ا  طرفی دارا  حداقو حلقه 21و آفریقا  جنوبی 20، جمهور  چ 19ها  آبریز در هلندحوضه

باشند. عو   این   اول میدارا  یادگیر  حلقه، راهبردها 23و ا بکستان 22ها  آبریز کشورها  پرعیالنیز در حوضه

عر و همچنین مدیریت اطالعات عطلیو مشصص شد که هرچه  یستم منابع آب دارا   اختارها  مشارکتی یکپارچه

کنند. این یادگیر   یا تی بهتر به  مت اجرا  ها در مدیریت حوضه آبریز بهتر عمو میعر باشد، یادگیر   یا تپیشرفته

عر  برا  مواجهه با شود. لذا هرچه  طوح یادگیر  باالعر باشند، راهبردها   ا گار  پیشرفتهها  وق داده مییا تبهتر  

 .[14]یابند ی یا  یالب قابلیت اجرا میاثرات عیییر اقلیم مانند خشکسال

 ا گار  با عیییر پیدا  که  طح یادگیر  باالعر باشد،  یستم عوانایی عسهیو عیییر در راهبردها را بعنوانمادامی

اند،  یستم را به  مت  طوح باالعر  ا  یادگیر   وق  ا   شدهکند. بطور خا ،  اختارهایی که بهتر یکپارچهمی

عوان نوع  یستم حکمرانی را مشصص کرد بدین صورت که هرچه  طح یادگیر  دهند. عو   عطلیو به عمو آمده میمی

دیریت حاکم در عر  بر  یستم منابع آب حاکم خواهد بود مانند نظام مال به پایین قو عر باشد، حکمرانی باغالر پایین

 .[14]ا بکستان و پرعیال 

بطور کلی فرض بر این ا ت که ارعباط بین  یستم مدیریت و راهبردها   ا گار  عنگاعنگ ا ت. این بدین 

ها  تم وجود دارند. در واقع این کاربرد حلقهها  مصتلف  یسها  با خورد  غیرخطی بین مشصصهمعنا ا ت که حلقه

شود. ا  ها وضعیت  یستم مشصص شده و نیا  به عیییر  اختار  درک میگانه یادگیر  ا ت چرا که عو   این حلقه ه

دهد. کارایی ها  بهتر  را بد ت نمیعواند این نکته را بیان نماید که عمرکز عنها بر پشتیبانی مالی، خروجیطرفی می

شود چرا که هرچه  طح یادگیر  باالعر هایی با  طوح یادگیر  باال بیشتر درک میگانه یادگیر  در  یستمها   هحلقه

 ها برا  مواجهه با عیییر بیشتر بوده ا ت. ها در اجرا   یا تباشد عوانایی  ا مان

  این ا ت که دهندهنشان آید این ا ت که هرچه  طح یادگیر  باالعر باشدا  نتایج دیگر  که بد ت می

عر  ا  با یگران را ریز  غالر در حوضه آبریز ا  نوع مشارکتی بوده و نظرات بصش گستردهگیر  و برنامهرویکرد عصمیم

گیر  دخیو نموده ا ت. همچنین شاید اینگونه بنظر بر د که رویکردها  پایین به باال و پصش قدرت در در فرآیند عصمیم

ها  یادگیر  باالعر حو مشکالت باشد اما در این عطقیق مشصص شد که همیشه برا  ایجاد حلقهاران راهبین عمامی گرود

نیا  به درصد  ا  رویکرد باال به پایین و مرکزیت دولت وجود دارد. همچنین عو   مشصص کردن  طوح یادگیر  غالر 

مشکالعی که مانع ا  اعصاذ و اجرایی شدن  ،اختار   یستم منابع آب بد ت آوردعوان درکی واضح ا  مشکالت  می

 شوند.ها  پایدار در مواجهه با عیییرات می یا ت

 

 ی فاقد پروانههاچاهانون تعیین تکلیف ق -2-4
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 ها  یادگیر  ا تفاده شده ا ت.ها  فاقد پروانه ا  عطلیو حلقهبمنظور برر ی اثربصشی قانون ععیین عکلیف چاه

انون حاضر را علی ق کشاور ان، اولیه و ا ا ی نیا ها  عامین و آبی بطران ا  رفت برون ا نمایندگان مطترم مجلس بر

یق و همه جانبه به ها  د ت اندرکاران صنعت آب کشور، با شتابی غیر قابو وصف و بدون کارشنا ی دقرغم مصالفت

به عایید  53/4/1397عنی رو ی رو  بعد، 10به عصویر مجلس و 13/4/1397در رو   قانون حاضر، .عصویر ر اندند

ها  بی رویه و غیر قابو کنترل آنها فراوان درکشور ، برداشت ها  غیر مجا وجود چاه ورا  نگهبان قانون ا ا ی ر ید.ش

ها  آعی به ها   یر مینی و پیش بینی، عدم امکان  نجش دقیق آبدان آمار دقیقی ا  میزان برداشتو مهمتر ا  همه، فق

انتظار  .ها  مذکور، قانونگذار را برآن داشت عا به این بی  رو  امانی و گریز ا  قانون خاعمه دهدترل برچاهدلیو نبود کن

  بردارانبهره و حافران خصو  در ها  غیر مجا ، رفت با عصویر قانون جامعی ، شدت کنترل و اعمال قانون برچاهمی

 .یابد افزایش

ر انی فراگیر و موثر به و ارت نیرو موهف ا ت، ضمن اطالعه کلیت این قانون بدین صورت بوده ا ت ک

ها  آب کشاور   فعال فاقد پروانه، واقع درکلیه ، طی دو  ال عمام پس ا  ابالغ این قانون ، برا  کلیه چاهذینفعان

ها  عابعه ا تانی شنا ایی شده باشند و و عو   و ارت نیرو و د تگاه حفر 1392ها  کشور که قبو ا  پایان  ال دشت

ها  مجا  و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرا  ، با رعایت حریم چاهدشت مرعب برا اس هرفیت آبی 

 . بردار  صادر نمایدت فشار عو   متقاضی، پروانه بهرهآبیار  عط

 

 نتایج -3

عر  ا  وضعیت عوان دید روشنها  یادگیر  میا  حلقه ها و قوانین اجرا شده با ا تفادهعو   عطلیو  یا ت

اجتماعی بصاطر اندرکنش نزدی   –بطور کلی در ی  دید یکپارچه و جامع،  یستم اکولوژیکی  موجود بد ت آورد.

  واکولوژیکی    یستمهردو عیییرات بایستی در مباحث پیرامون منابع آبا  این رو شوند. باهم درنظر گرفته بایستی 

عیییراعی در   اخیر در طول چند دهه اکولوژیکی،  یستمدر رابطه با  .را عوامان مورد عطلیو و برر ی قرار دهیم  اجتماعی

که طبق نظر  . خشکسالی و عیییر اقلیم بزرگترین عیییراعی هستندرخ داده ا ت ها  آبریز کشور یستم منابع آب حوضه

عبا ی و  اند.باعث کاهش بارندگی و افزایش دما شده کارشنا ان متعدد بر  یستم اکولوژیکی ایران عاثیر بسزایی گذاشته و

میالد ، ایران با  5100ها  گردش عمومی جو نتیجه گرفتند که عا  ال عو   برر ی خروجی مدل (1397همکاران )

 میالد  5100گراد عا  ال درجه  انتی 3همچنین افزایش دما به میزان  شد. درصد  بارندگی مواجه خواهد 2/5کاهش 

، 5012عا  1721ا   ال  مشصص ا ت که (5)شکو میانگین بارندگی  االنه ایرانبرر ی  ر   مانی با  .]12[باشد می

بارندگی میانگین ایران  عوان بیان نمود کهبر طبق این شکو می رژیم بارندگی عیییر کرده و به مرور کاهش یافته ا ت.

  متر( کاهش یافته ا ت.میلی 35درصد)عقریبا  7در طی دوره مذکور بارندگی عقریبا  باشد.متر میمیلی 352حدود 



 

 

 ]11[ 5012لیایت  1721ا   ال  عیییرات میانگین بارندگی  االنهروند  (2شکل)

 

همانند این شکو افت دهد. نشان می را 1370عا  1343طی دوره   طح آب  یر مینیافت  روند ( 3شکو)

چرا  کامال و عنها بدلیو کاهش حجم آب ورود  به مصزن آب  یر مینی نبوده ا تمتر در ایران  19 طح ایستابی بیش ا  

همانطور  .باشدها ا  بارندگی میباشد و همچنین بیشترین عیذیه آبصوانکه در ایران بیشترین کاربر  ا  آب  یر مینی می

شود که آیا این درصد کاهش یافته ا ت لذا این  وال مطرح می 7قسمت قبو گفته شد، طی این دوره بارندگی عنها که در 

  افت  طح ایستابی به این شدت بوده ا ت.درصد  عنها عامو  7کاهش 

 

 

 ]11[ 1397 - 1370لیایت  43 – 44روند افت  طح آب  یر مینی ا   ال آبی  (3شکل)

 

ها  بعد ا  انقالب ا المی، با وجود این عیییرات اما موجود، مشصص ا ت که در طی  العو   برر ی آمار 

آب مصرفی برا  پا صگویی ( نمودار عیییرات حجم 2همچنین در شکو ) (.4افزایش یافته ا ت )شکو  طح  یر کشت 

حجم آب ، روند ا  آنجاییکه گردد.( مشاهده می4مساحت  طح  یرکشت شکو نیا  آبی گیاهان کشت شده )با به 



 

ود که عرکیر عوان بیان نملذا می .بسیار مشابه هم هستنددر طی  الها  نشان داده شده  طح  یرکشت روند  ومصرفی 

 عقریبا عیییر نکرده ا ت. مورد مطالعه کشت مطصوالت کشاور   در طی دوره  مانی

 

 

 ]19[ 5013لیایت  1711عیییرات  طح  یرکشت ا   ال روند  (4شکل)

 

 ]19[ 5013لیایت  1711شده عولیدات کشاور   ا   ال روند عیییرات حجم آب مصرف (5شکل)



 

 

 

عوان بیان نمود که بصش ، می(1)شکو  بردار د ت بهرهها  در ععداد چاه زایشبا برر ی روند اف همچنین

ها و اضافه برداشت ا  عبع آن افزایش چاهها  کشور بدلیو افزایش  طح  یر کشت و بهاعظم فشار بررو  آبصوان

ها  کرد که در طی  ال گیر عوان نتیجهها  قبو اینگونه میها  قسمتا  گفته .باشدمی ها  آب  یر مینیآبصوان

عوان برر ی را به افت شدید آبصوان شده باشد لذا میمدنظر،  یستم اکولوژیکی آنچنان دچار عیییر نشده ا ت که باعث 

روند روند نتیجه   آن در  ب کشور کهآبرر ی قوانین مربوط به مدیریت  یستم منابع  مت  یستم اجتماعی  وق داد. 

گیران همواره بدنبال بهبود عصمیمو نشان می دهد که مسئوالن  خالصه می شود، (1ها )شکو افزایشی ممنوعه شدن دشت

ود مطقق نشده ا ت  وال این عطقیق چرا این بهب اینکه اما شرای  موجود ورفع چالش ها  حو ه   مدیریت آب بوده اند.

شده  عصویر شد پرداخته 97ها  فاقد پروانه که در  ال اینجا به برر ی و عطلیو قانون ععیین عکلیف چاه در باشد.می

 .چرا که این قانون یکی ا  مهمترین قوانینی بوده ا ت که بر رو  روند مصرف ا  آب  یر مینی عاثیرگذار بوده ا ت ا ت

 

 ]11[ هاو میزان عصلیه ا   آبصوان هااهروند افزایش ععداد چ (6شکل)



 

 

 ]11[ 1375لیایت   1342 ا   ال ها  مطالعاعی ممنوعهععداد مطدودهافزایش روند  (7شکل)

 

 گیرانگذاران و تصمیمقانوناز منظر های یادگیری تحلیل حلقه -3-1

گذاران و  یستم منابع آب کشور آمده ا ت قطعا قانون به دلیو برو  عیییرات و به دنبال آن، فشارهایی که بر

با  اند.گویی به این عیییرات و کاهش فشارها  ناشی ا  آنها بودههایی منا ر برا  پا خحواندرکاران بدنبال ارائه راهد ت

شصص ا ت که مسئوالن ها، ماند مانند قانون عو یع عادالنه آب یا قانون ععیین عکلیف چاهبرر ی قوانینی که عصویر شده

اند و به همین دلیو بدنبال ارائه ها  آبریز کشور را درک کردهگیران، وجود عیییر در  یستم منابع آب حوضهو عصمیم

گذاران و )قانون   اول یادگیر  در بین با یگرانعوان عطلیو نمود که حلقهاند. لذا ا  این منظر میحو بودهراه

اجتماعی  –کند که با یگران اصلی در  یستم اکولوژیکی   اول یادگیر  بیان میا ت. حلقه گیران( وجود داشتهعصمیم

و  ها  قدیمیحوحال عفکر غالر بر این افراد این ا ت که عو   راهبا این اند اماعیییرات وارد بر  یستم را درک کرده

  عطت عنوان قانون عو یع عادالنه 1311در  ال عوان مشکالت جدید را حو نمود. چرا که مشابه این قانون مییکطرفه 

آمده ا ت که با برر ی و صالحدید و ارت نیرو در صورعی که به مصلطت عمومی در این قانون  آب عصویر شد.

یعنی قبو ا  عصویر این قانون حفر  1311ا  که عا  ال ها  فاقد پروانهعواند به چاهمشکلی وارد نشود، و ارت نیرو می

ها را به هود بلکه ععداد این چاها  غیرمجا  را حو ننمعنها مشکو چاهاین قانون نه بردار  قانونی دهد.، پروانه بهرهاندشده

ها  غیر مجا  کشور طبق آمار و ارت نیرو ععداد چاه .(9)شکو  ر اند 1392هزار حلقه چاه در  ال  103میزان بیش ا  

 ر ید.زار حلقه چاه میه 520نیز به میزان بیش ا   1397در  ال 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ]11[ ها  غیر مجا چاهروند افزایش ععداد  (8شکل)

 1392که عا  ال  را هزار حلقه چاه غیر مجا   103بایست حدود ها  فاقد پروانه میقانون ععیین عکلیف چاه

انون عصویر شده بود عنها که این ق 1397این قانون بنابراین پس ا   ال  کرد. طبقحفر شده بودند مجا  اعالم می

ماندند. اما طبق اند غیرمجا  باقی میحفر شده 1397عا  1392ها  هزار حلقه چاهی که بین  ال 120بایست کمتر ا  می

لذا این احتمال  .هزار حلقه چاه ر ید 300ن بیش ا  به میزا 1373ها  غیر مجا  کشور در  ال همین آمار، ععداد چاه

  حائز   آب نتوانسته ا ت این مشکو را برطرف کند اما نکتهن قانون مانند قانون عو یع عادالنهکه ای آیدبوجود می

اند ا  که پس ا  عصویر قانون عو یع عادالنه آب حاصو شده ا ت درس نگرفتهاهمیت این ا ت که مسئوالن ا  نتیجه

  ع  یادگیر  برا  مسئوالن وجود د که عنها حلقهگونه بیان نموعوان این. لذا مییعنی فرآیند یادگیر  رخ نداده ا ت

شود که بمنظور پا خ منا ر به عیییرات نیا  به عیییر نگرش   دوم یادگیر  بیان میداشته ا ت. درصورعی که طبق حلقه

ا  طرفی  اند باشند.هایی که در گذشته با شکست مواجه شدهحوهایی غیر ا  راهحوبا یگران وجود دارد یعنی بدنبال راه

ها نیز کند که برا  پا خ جامع دادن به مشکالت نیا  به عیییر  اختار قوانین و  ا مان   وم یادگیر  بیان میحلقه

شود و بصشی ا  مشکالت حاکم بر آب، و ارت نیرو یکطرفه مال  آب خوانده میباشد. چرا که همچنان در قوانین می

به  ها  فاقد پروانهقانون عو یع عادالنه آب و قانون ععیین عکلیف چاه ا  طرفی د.اشعواند بمی آمده ا  این منظر نیزبوجود 

 ا  هستند، مشکالت عوان با قوانینی که خود مشکومی گیرد که آیالذا این  وال شکو می دچار نقص هستند خود  خود

 را حو کرد.

 

 های فاقد پروانه(نون تعیین تکلیف چاه)مخاطبان قا کنندگانهای یادگیری از منظر مصرفتحلیل حلقه -3-1

کنندگان قوانین مصرفدیگر طرف باشد چرا که ندگان نیز ال م میکنها  یادگیر  ا  منظر مصرفعطلیو حلقه

گیرد به بدلیو شرایطی که هر فرد در آن قرار می گریز  نیست اما بعضابدنبال قانونهیچ فرد   ذاعیبطور هستند. 

  اول در بین این افراد نیز حلقهگان را کشاور ان فرض نماییم، کنندبطور کلی اگر مصرف آورد.گریز  رو  میقانون

یکی ا  دالیلی  اند.اجتماعی را درک کرده –یادگیر  مشهود ا ت چرا که این افراد نیز وجود عیییر در  یستم اکولوژیکی 

مطابق آمار باشد. بع آن افت  طح ایستابی میعارش و بها  آبصوان ا ت، کاهش ب ا  برا  اضافه برداشتکه نیرو  مطرکه



 

گریز  را به کشاور ان قوانین ذکر شده قانون شود کهاینگونه مشاهده می، ها  غیر مجا  که در قسمت قبو ذکر شدچاه

ن نکته آموخته نه آب، به این افراد ایعصویر قانون عو یع عادال با 1311دلیو این ادعا این ا ت که در  ال آموخته ا ت. 

ها  بعد امکان قانونی شدن آن کامال وجود دارد. کشاور ان در صورت شده که اگر چاهی غیر مجا  حفر کنید، در  ال

اول اینکه عو   برداشت ا  چاه مذکور،  طح  یر کشت خود را افزایش داده ر یدند. حفر چاه غیر مجا  به دو هدف می

اگر قدیمی به برو  عیییر در  یستم بوده ا ت )حلقه اول یادگیر (. این ی  پا خ کردند که و عولیدات خود را حفظ می

ها  این افراد غیر قانونی نبوده و هیچ ضرر  هم ، دیگر چاهشد قانونی عصویر می ها  آعی برا  اخذ پروانهدر  ال

ونی که عصویر شده ا ت باعث شده باشد یعنی قان  دوم یادگیر  در بین کشاور ان میاین مبین وجود حلقه کردند.نمی

عو    د.ندانمنا ر برا  مواجهه با عیییرات میحو گریز  را راها ت عا نگرش این افراد عیییر کند و حال این افراد قانون

گذاران عایید شده عمال این نگرش عیییر یافته کشاور ان ا   و  قانون 1397ها در  ال عصویر قانون ععیین عکلیف چاه

که پس ا   ال  ا  باشدعواند یکی ا  دالیو عمدهمی . اینو به همین  بر دوباره ا   و  این افراد عکرار شده ا تا ت 

بایست عا طبق  ا وکار  این نگرش عیییر کند و لذا ابتدا می ها  غیرمجا  افزوده شده ا ت.همچنان بر ععداد چاه 1397

 د.نکشاور ان عاثیر گذار بمصرف آ بعد قوانینی اعصاذ شوند عا بر عملکرد
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شود و عنها ا  منظر مهند ی با مشکالت برخورد در  اختار دولت مطور، مدیریت بصورت کنترل علقی می

عرین آن عدم یادگیر  با یگران ا  گذشته و   دیگر  در این بین وجود دارد که مهمشود حال آنکه نیروها  مطرکهمی

عوان نتیجه گرفت که عو   عطلیو حلقه غالر یادگیر  در بین هرکدام ا  با یگران، میباشد. کسر شده میعجربیات 

دلیو رفتار هرکدام چیست و ا  طرفی به منظور بهبود شرای  و افزایش پتانسیو مواجهه با عیییرات بوجود آمده در  یستم 

 غالر با یگران را ارعقا داد. یادگیر   آیند یادگیر ، حلقهعوان عو   فرمنابع آب، چه فرآیند  نیا  ا ت و چطور می

بوجود آورده ا ت. مشصص نیز مشکالعی را رغم هدف مثبتی که داشته ا ت اا علیهقانون ععیین عکلیف چاه

ا ت که در بین مسئوالن کشور فرآیند یادگیر  ا  گذشته رخ نداده ا ت و ا   و  دیگر این فرآیند برا  کشاور ان 

البته شاید در نگاه اول اینگونه بیان شود که دلیو  لعکس اعفاق افتاده ا ت و به این افراد فرار ا  قانون را آموخته ا ت.با

یا نیا  کشور و کشاور ان به افزایش  طح  وجود عوامو دیگر  مانند خشکسالیها  غیر مجا ، افزایش ععداد چاه

ور ا  دید فرآیندها  یادگیر  نیز در ت ا ت با این عفاوت که ا  باشد. این عصمدیریت برداشت می ءکشت و  و یر

  مانند خشکسالی یا افزایش  طح  یر کشت عامو  وق دادن کشاور ان اها  مطرکهها  یادگیر ، وجود نیرومنظر حلقه

ویر شده در این   قوانین عص ابقهاینکه افزایش مصرف و اضافه برداشت ا  آبصوان بوده ا ت و ا  طرفی بدلیو  مت به 

عنها به ضرر نیست بلکه درنهایت همین عدم رعایت قانون ا  طرف دهد که عدم رعایت قانون، نهحو ه نشان می

ها، عمال گریز  فراهم شده و با وجود همین نیرو  مطرکهگذاران و مجریان، قانونی خواهد شد. لذا بستر برا  قانونقانون

 اند.یز   وق دادهگرقوانین افراد را به  مت قانون

گیر  گذار  و عصمیم  با یگران در فرآیند قانونکننده خواهد بود وجود همههایی که کم حویکی ا  راه

باشد و این بدین معنا نیست که عطلیو می و قوانین هااین عطقیق بیشتر بدنبال ارائه رویکرد  جدید در عطلیو  یا تا ت. 

عوان اینگونه بیان ا  بهبود شرای   یستم منابع آب کافی ا ت. ا  نکات بار  این عطقیق میها  یادگیر  به عنهایی برحلقه



 

عر بوده و حرکت به  مت رویکردها  جدیدعر و گیر  آ اننمود که هرچه  طح یادگیر  باالعر باشد، عیییر نظام عصمیم

 یابد. عر عسهیو میجامع

 

 مراجع -4

 

[1] Pahl-Wostl, C. (2007a). "The implications of complexity for integrated resources management". 

Environmental Modelling & Software, 22(5), 561-569. 

[2] Folke, C., Colding, J. and Berkes, F. (2003). "Synthesis: building resilience and adaptive capacity in 

social-ecological systems". Navigating social-ecological systems: Building resilience for complexity and 

change, 352-387. 

[3] Folke, C., Hahn, T., Olsson ,P. and Norberg, J. (2005). "Adaptive governance of social-ecological 

systems". Annu. Rev. Environ. Resour., 30, 441-473. 

[4] Fazey, I.R.A., Fazey, J.A. and Fazey, D.M. (2005). "Learning more effectively from experience". 

Ecology and society. 

[5] Berkes, F. (2009). "Evolution of co-management: role of knowledge generation, bridging 

organizations and social learning". Journal of environmental management, 90(5), 1692-1702. 

[6] Bandura, A. (1977). Social learning theory, Prentice Hall. 

[7] Pahl-Wostl, C. (2007b). "Transitions towards adaptive management of water facing climate and global 

change". Water resources management, 21(1), 49-62. 

[8] Argyris, C. and Schön, D.A. (1978). Organizational learning: a theory of action perspective, Addison-

Wesley Pub. Co. 

، فصکلنامه عو کعه،  کال    "یادگیر  فرد  بکا رویککرد راهبکرد    " (.1370) عزیز ،ع. ذوقی،ل.صالطی،ع.  .رحمتی، د ]7[

 .16 - 99،   1370، بهار 17  ششم، شماره

[10] Castaneda, D.I. and Rios, M.F. (2007). "From individual learning to organizational learning". Paper 

presented at the Proceedings of the 8th European Conference on Knowledge Management. 

[11] Armitage, D., Marschke, M. and Plummer, R. (2008). "Adaptive co-management and the paradox of 

learning". Global Environmental Change, 18(1), 86 – 98. 

[12] Hargrove R. (2002). Masterful Coaching, revised edition. Jossey Bass. 

[13] Coudel, E., Tonneau, J.-P. and Rey-Valette, H. (2011). "Diverse approaches to learning in rural and 

development studies: review of the literature from the perspective of action learning". Knowledge 

Management Research & Practice, 9(2), 120-135. 
[14] Huntjens, P., Pahl‐Wostl, C., Rihoux, B., Schlüter, M., Flachner, Z., Neto, S ,.Koskova, R., Dickens, 

C. and Nabide Kiti, I. (2011). "Adaptive water management and policy learning in a changing climate: a 

formal comparative analysis of eight water management regimes in Europe, Africa and Asia". 

Environmental Policy and Governance, 21(3), 145 – 163. 

ار یابی عاثیر عیییر " (.1397) ملبو ی، ش. عسکر ، ش. ل. ،م. گلی مصتار  ،حبیبی نوخندان. ا ،بابائیان .ف، عبا ی ]12[

 هکا  جیرافیکا  طبیعکی،   پکژوهش ، " MAGICC - SCENGENها  آینده با کم  مدل اقلیم بر دما و بارش ایران در دهه

 .96 - 609،   1397عابستان ، 15  شماره

  ا مانی هواشنا ی ایران ]11[

 شرکت مدیریت منابع آب ایران ]11[

  ا مان خواربار جهانی، فائو ]19[


