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  چکیده
 ای است کهکمبود آب آشامیدنی در استان سیستان و بلوچستان مسئله

دولت  استیسدولت با آن روبرو است. سوال مقاله حاضر این است که 
آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان گذاشته آب  نیتامچه تاثیری بر 

که تمرکز بر سیاست توسعه  مورد بررسی این است هی؟ فرضاست
 و ضعف بهره از جوامع محلی وستهیبه هم پ تیریضعف مدکشاورزی،  

قه این منطسالم در  یدنیبه آب آشام یضعف دسترس تاثیر چشمگیری بر
است که در مدل  روستای آزاتی مطالعه،جامعه مورد  است. گذاشته
روش  ای سیاستگذاری عمومی مورد واکاوی قرار گرفته است وچرخه

 شیف قیها از طردادهاست.  یفیک -سنجش جامعه این پژوهش نیز تحلیلی
شده  یآورجمع مصاحبه با کارشناسانو  یاکتابخانهمنابع  یبردار

ضعف  ،یرزتوسعه کشاو استیتمرکز بر س ،دهدنتایج نشان میاست. 
از نقش جوامع  فیو بهره ضع یدولت یهاسازمان وستهیبه هم پ تیریمد

 یبرا شودیم شنهادیبوده است. درآخر پ یدر آزات یکم آب لیدالاز  یمحل
 نفعان،یذ انیم یمنطقه همکار نیدر ا داریپاو توسعه به آب یابیدست

 لحاظ شود. خوب یو حکمران داریپا تیریمد
، وریوزارت ن، یجوامع محلتوسعه پایدار، آب،  داریپا تیریمد :ک یدواژه

 .استگذاری عمومیتوسعه کشاورزی، حکمرانی خوب، سی
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 مقدمه 

باشد که دسترسی به آن برای آب، هسته اصلی توسعه، پایه و اساس زندگی می
پایدار حیاتی است. آب م بعی محدود و غیر قابل تعویض بوده که همواره برای رفاه توسعه

کمبود آب  کهشر ضروری تلقی شده و ارتباط ت گات گی با توسعه جوامع دارد. درحالیب
 تواند نقش مهمی در تقویتتواند چالشی جدی تلقی شود، مدیریت کارآمد و عادالنه میمی

و  محیطی در پرتو تغییرات سریعهای اجتماعی، اقتصادی و زیستپذیری سیستمانعطاف
با توجه به این مهم، مس له مقاله حاضر این است که م اطقی  . دکبی ی ایفا غیرقابل پیش

درکشور از جمله سیستان و بلوچستان با مشکل کمبود آب آشامیدنی و درنتیجه ضعف 
پایدار روبرو هست د. در این پژوهش به طور موردی مشکالت دسترسی به آب مدیریت

ته است. دلیل انتخاب این روستا مورد واکاوی قرار گرف 1آشامیدنی سالم در روستای آزاتی
  د که کهایی آب تهیه میآن است که اهالی با نبود آب آشامیدنی روبرو هست د و از برکه

  ای از تمساح است.ضمن داشتن عمق و آلوده بودن، محل زیست گونه
بررسی خواهد شد چرا با وجودی که برخی ای سیاستگذاری عمومی، طبق مد  چرخه

راه حل،  ای را از جمله مس له یابی،تمامی موارد مد  چ دمرحلهدولتی های از سازمان
عد از اند؛ اما بدرصدد آبرسانی به اهالی روستا برآمدهاند و پیش بردهگیری و اجرا تصمیم

مدتی تصمیم آنها با شکست روبرو شده و در نتیجه این م طقه ه وز با مشکل نبود آب 
ه و به شکل یکپارچرو بوده که دولت باید موضوع ازآناهمیت این  رو است.بآشامیدنی رو

ها اعما  ک د. از جمله وظایف حاکمیتی دولت و برنامه متق ی در سیاستگذاریپایدار 
پایدار و بهبود کیفیت آب، حفاظت از توان به مدیریتهای مس و  میسازمان

ه از عداد افرادی کمالحظه تمرتبط با آب، حمایت از جوامع محلی، کاهش قابلاکوسیستم
برند، اشاره کرد. همچ ین بر اساس اس اد باالدستی در قانون اساسی و آبی رنج میمشکل کم

ویژه های توسعه کشور، دولت موظف به تأمین آب آشامیدنی موردنیاز برای مردم بهبرنامه
 لیه دلگفت که پژوهش حاضر ب دیبا تییافته بوده است. در نهام اطق محروم و کمتر توسعه

به  یو دانشگاه یتوجه جامعه پژوهش، با هدف جلباز کشور م طقه نینبود کار هدفم د در ا
است تا  افتهیو بلوچستان نضج  ستانیمردم س یآن بر زندگ یامدهایآثار و پ ،یآبمس له کم

                                                      

 از مجموعه روستاهای کشاری در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان1 
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و تمرکز بر کشور  افتهیاز م اطق کمتر توسعه یکی درحل مشکل کم آبی  یبرا یگام
 .باشددولتی  مدیریت بهی ه

 پیشینه تحقیق

های متعددی به انجام رسیده است که پیشتر در زمی ه بحران آب و پیامدهای آن پژوهش
ه به مس ل« بحران آب»در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد. احمد آ  یاسین در کتاب 

یس ده در نو آبی در ایران و نقش آب در توسعه و مدیریت بهی ه کشور پرداخته است؛ اماکم
این کتاب بیشتر به مسائل ف ی و مه دسی حوزه آب تأکید کرده و نگاه سیاستی نسبت به 

مطرح  «روستایی پایدار توسعه»مس له فوق ندارد. مصطفی ازکیا و علی ایمانی در کتاب 
ک  د که توسعه فرآی دی چ دبعدی در زمی ه بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و می

 د ای نیازمپذیر اجتماعات روستایی است. آنها باور دارند که تحقق چ ین توسعهآسیب
دگرگونی در ساختارهای نهادی، ف ی، شخصیتی و ارزشی است که م جر به تغییرات اساسی 

ها در این کتاب، رویکرد مؤثر بر ظهور پارادایم شود. هرچ د نویس دهدر ساختار اجتماعی می
ز این اند، اما تمرکروستایی را بررسی کرده پایدارهای توسعهمؤلفه پایداررا مطرح وتوسعه

وز، پایدارکشاورزی و توریسم روستایی است. مت اندرکتاب بیشتر بر انقالب سبز و توسعه
 «توانم دسازی حکومت: شواهد، تحلیل و عمل»ل ت پریچت، مایکل وولکاک در کتاب 

نها در ارتقای کیفیت حکمرانی، خدمات عمومی درباره کشورهای در حا  توسعه و ناتوانی آ
اند. در این کتاب آورده شده که در کشورهای ها سخن گفتهو اجرا نشدن سیاست

توسعه انبوهی از اس اد باالدستی برای پیشبرد توسعه وجود دارد که اغلب حاوی درحا 
ایی مثل هطور دائم قصد دارد روشدر این بین نظام اداری به، هایی هست دتوصیه
ریزی و مبارزه با فساد را اجرا ک د؛ اما با شکست مواجه سازی، بودجهگزی ی، شفافشایسته

شود. این کتاب در ادامه بر مفهوم حکمرانی خوب تمرکز کرده و ایران را جزو می
داند که با سرعت زیاد در حا  از دست دادن این کشورهایی با قابلیت حکومت متوسط می

شود که حکومت باید در سطح ملی دست به اصالحات  ابراین مطرح میب .قابلیت است
ساختاری بزند. هرچ د نظرات نویس دگان این کتاب در بخشی از مقاله برای بررسی نقش 

ای به موضوع آب نکرده است. پرویز نهادهای حاکمیتی مورداستفاده قرارگرفته، اما اشاره
الی به وضعیت خشکس« قابله با آن در ایرانخشکسالی و راهکارهای م»کردوانی در کتاب 

رای های مختلف بها، وضعیت کشاورزی و راهدر کشور پرداخته است و به افزایش تعداد چاه
مقابله با بحران آب اشاره کرده است. این کتاب ضمن ای که اطالعات اولیه خوبی به خوان ده 
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ده است. در آثار ذکرشده، های آبی را به شکلی خالصه آوردهد، اما سیاستارائه می
طور اختصاصی درباره موضوع پژوهش حاضر کار نکرده است؛ ب ابراین در پژوهشگری به

وسته جایگاه مدیریت پایدار و به هم پی مد  چرخه سیاستگذاری عمومیاین مقاله با تمرکز بر 
هد اتامین آب استان سیستان و بلوچستان و به طور موردی روستای آزاتی بررسی خو جهت

شد. در طو  مقاله، مس له نبود آب آشامیدنی آزاتی در چرخه سیاستگذاری عمومی یع ی 
 گیری، اجرا و ارزیابی بازبی ی خواهد شد.تصمیمگیری مس له در دستور کار، روند شکل

توجه است که نبود آب آشامیدنی در این  ضرورت بررسی این مس له نیز از آنجایی مورد
ضعف ثبات سیاسی و اجتماعی م جر شود. با توجه به این مفاهیم، سوا  تواند به م طقه می

و  ستانیاستان س یدنیآب آشام نیبر تام یریدولت چه تاث استیاست که س نیمقاله حاضر ا
توسعه  استیاست که تمرکز بر س نیا ی نیزمورد بررس هیبلوچستان گذاشته است؟ فرض

بر  یریچشمگ ریتاث یهره از جوامع محلو ضعف ب وستهیبه هم پ تیریضعف مد ،یکشاورز
 م طقه از کشور گذاشته است. نیدر ا سالم یدنیبه آب آشام یضعف دسترس

 ای سیاستگذاری عموم : مدل چرخهچارچوب نظری-۱

دولت  ها برای بررسی سیاستای روشدر حوزه سیاستگذاری عمومی از مجموعه
در  مهم هایروشاز  یکسازد. یموار میپژوهشگر هشود که راه را برای ش اخت ده میاستفا

به  بارهکی یاستگذاریاست، به آن مع ا که کار س ایی یا مرحلهامفهوم چرخه یاستگذاریس
از همان ابتدا  یلحاظ همه موارد ضرور یبرا یضرورت چیه در این روش. رسدیاتمام نم

 لیتکمی بعد یهادر چرخه مطالعهکرد تا  آغازاز کم  توانیچراکه م وجود ندارد؛
های از آنجا که مد  مورد نظر پژوهش حاضر از میان مد  (.53 :1385 یو نجف یشود)زاهد

ای است، در ادامه این مد  مورد بررسی قرار خواهد سیاستگذاری عمومی، مد  چرخه
دهد که عبارت از درک برای سیاستگذاری عقالیی پیش هاد می این مد  پ ج مرحلهگرفت. 

گیری آن در صح ه جامعه، تعریف و بیان مشکل، قرار کل عمومی و نحوه شکلمس له یا مش
و  ، اجرای سیاستگیری در عرصه عمومیگرفتن در دستور کار، یافتن راه حل و تصمیم
 (. ۷8: 1388ارزیابی نتایج حاصل از آن سیاست است)وحید 

 مشکل و شناسای  ادراک ۱-۱

 پرداختن به نحوه . در این روندشودمی با ادراک آغازعمومی تحلیل سیاستگذاری 
ن تعییتواند میادراک ضمن ای که . باشدعلت مشکل  روشن ک  ده تواندمی ادراک مشکل

دانیم بکه  شودوقتی روشن میاهمیت ادراک در این روند . نیز باشدتعریف مشکل  ک  ده
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د نباید فراموش کر نیست)وحید، همان(. البتههای ادراکی قابل تصور وجود بدون برداشت
ر د مشابه ندارند و بر این نکته باید اذعان داشت کهادراک  یک ها و وقایعافراد از پدیدهکه 

کالت مشاما در کل باید گفت که . گردداسیر مختلفی ارائه میفها و وقایع تمقابل پدیده
در این (. Berger,1966:198)بیانگر ادراکات خاصی از واقعیت هست د وهای اجتماع ساخته
 مرجعیت شود رامیکه زمی ه ساز سیاستگذاری عمومی  ییهاعه واقعیتومولر مجم پیررابطه 

محدود  منض یتواقع شدنقابل فهم  دانسته که موجبفرای دی معرفتی این مهم را  . اونامدمی
حاصل ک ش ک شگرانی فعا  است که مولر  مرجعیتشود. در ادامه می هاکردن پیچیدگی

که مرجعیت یک سیاست را به گیرد در نظر میعواملی  و به ع وان  نامدمی ا واسطهآنها ر
 (.۴2: 13۷8 آورند)مولروجود می
 سئ ه م تعریف-۱-۲

تواند به پژوهشگر در آشکار سازی فرضیات، تشخیص علل، تعریف یک مس له می
 چرخهر د های سیاستی جدید کمک ک د. این مرحلهترکیب نظرات متضاد و طرح انتخاب

 قیبودن تحق یبر ضرور یلیکه دل شودیش اخته م یمرحله ضرور کی یعموم یاستگذاریس
 لیحلت یع یاست که در مرحله آخر  یاتیآنقدر ح تعریف مس لهشواهد است.  یآورو جمع

 نیبه ا این مرحلهتا داستان خود را شرح دهد. در واقع  ک دیبه پژوهشگر کمک م یاستیس
درباره آن  دیکه با جادشدهیا یو مشکل بودهاشتباه  یم تصور ک  د، مورداست که عمو یمع 

بیان برخی واقعیات  ازعبارت  س لهتعریف یک مدر این روند  (.Eugene. 2012)بحث کرد
ای تعریف شود که عالوه بر ایجاد تلقی وجود راه مشکل باید به گونهاست. در این مرحله 

. به عالوه شودهای اقتدار عمومی مربوط مس ولیتبه دایره  آن نیزهای ممکن، حل حل
بهترین راه حل آن مت اسب با تعریف دقیق  تاهای ممکن را مقدور کرده حلانتخاب راه

یا توان یک نیاز مشکل عمومی را میباور دارد که جونز  چارلز در این رابطهانتخاب شود. 
 (.Jones,1972:12-13باشد)نارضایتی محسوس در جامعه دانست که قابل تشخیص 

، قرار گرفتن در دستور کار و مرح ه موجود یهاارائه راه حل-۱-۳

 گیریتصمیم

های شویم. در این بین راهمی پس از مرحله تعریف دقیق مشکل وارد مرحله ارائه راه حل
شود. در فرای د عقالیی مختلفی برای دستیابی به سیاستگذاری عمومی مطرح می

های متفاوت و انتخاب ها در واقع یافتن راهحلتجزیه و تحلیل راه سیاستگذاری هدف از
ف و ک د بعد از توصیبهترین شیوه از میان آنها است. در این مرحله سیاستگذار تالش می
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های ممکن را بررسی کرده و فهرست کاملی از آنها تهیه ک د تا بتواند حل تبیین مشکل، راه
گیری از آن رو واجد اهمیت است که تصمیم (.Lerner,1965: 233-251)گیری ک دتصمیم

گیر صاحب قدرت است  شود. ازآنجاکه تصمیمحل مشکالت تعیین میهمراه با آن راه
گیری در یک سیستم سیاسی را به ع وان شاخصی م اسب برای توان نحوه تصمیمدرنتیجه می

ود د  خردگرایی کامل و محدتوان به دو مساختار آن سیستم در نظر گرفت. این مرحله را می
گیر مختار و پرقدرت است اما نوع دوم حاکی تقسیم کرد. در مد  خردگرایی کامل تصمیم

ود)وحید شگیر درگیر م طق سیستم و ک شگران پیرامون خود میاز آن است که تصمیم
1388: 12۷- 123 .) 
 اجرای سیاست -۱-۴

است  آید، طبعا فرض بر اینمیان می ه گامیکه از اجرا در فرای د سیاستگذاری سخن به
کی گیری را پشت سر گذاشته است. در نگاه ویلداوسکه سیاستی تدوین شده و مرحله تصمیم

ییر ک یم، آن سیاست را تغاجرا یع ی تحو  و ه گامیکه برای اجرای یک سیاست اقدام می
ار مهم است و (. هر دوره اجرای یک فرای د سیاستی بسی1۴9 -150دهیم)وحید همان: می

باشد. در این روند ممکن است که محتوا و تاثیرات اثر میدرواقع سیاست بدون اجرا بی
سیاستگذاری در زمان اجرا تغییر ک د. اما پس از ای که مرحله اتخاذ فرای د سیاستی سپری 

گیرد. در این مرحله، ابزارهای شود، احکام مورد پذیرش سیاستگذاری عمومی نام میمی
 (. 33: 138۶باش د)اشتریان ی سیاست نمای دگان اداری میاجرا
 ارزیاب  سیاست -۱-۵

 حل مشکل و یمرحله برا نیبه اجرا متصل است، در ا یاستیهر س یابیارز ازآنجاکه
 بهشتیارد ان،ی)اشترمیمشخص ک  دیرا با استیس یابیارز یارهایمع ،یاستیراهکار س نیتدو

یرنده گدربر یابیارزمومی ارزیابی سیاست نام دارد. . آخرین مرحله سیاستگذاری ع(139۴
 به اهداف یابیدر دست استیس یاجرا ایآ کهمهم است  نیا بررسی به م ظور ییهاتالش

به این ترتیب در این مرحله شاهد ارزیابی محتوای ؟ خیر ایموفق بوده است  استگذارانیس
گیری لت به نوبه خود به شکسیاست و تاثیر آن برای حل مشکل هستیم. ارزیابی ممکن اس

سیاست دیگری م جر شود که در این صورت شاهد چرخه سیاستگذاری عمومی خواهیم 
هدف مرحله  نیتر یبه اهداف اساس یابیدستجهت  دهیفا و  هیمحاسبه هز گریه عبارت دبود. ب

حا  با توجه به چارچوب نظری مورد بررسی به (. 3۴-35: 138۶)اشتریان است یابیارز
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و بلوچستان  انستیاستان س یدنیآب آشام نیدولت بر تام استیسوع پژوهش یع ی تاثیر موض
 پردازیم. پیش از نگاهی به وضعیت آب در خاورمیانه داریم.می

 مسئ ه کمبود آب آشامیدن  در خاورمیانه -۲

کمبود آب آشامیدنی مانعی بزرگ برای ادامه زندگی است؛ چراکه بدون دسترسی به 
 The waterتما  خروج از چرخه فقر و حرکت در مسیر توسعه بسیار کم است)آب سالم، اح

project .2020 امروزه برای برخی از کشورها و م اطق جهان، آب شیرین م بع محدودی .)
زایی و ای مورد توجه قرار گرفته است. خشکسالی، آلودگی، بیابانشده که به طور فزای ده

ه ع وان حیاتی ب  بعبودها کمک کرده و باعث شده این ماثرات تغییرات آب و هوایی به کم
تر و در این بین کمیابی آب در م طقه خاورمیانه وضعیت م سجم .ش اخته شود« طالی آبی»

درصد مساحت کره زمین را در برگرفته اما  1۴تری دارد. با ای که خاورمیانه حدود نابسامان
است. در ک ار تغییر اقلیم، سیاست افزایش  درصدکل بارش جهان را در خود جای داده 2ت ها 

جمیعت و تمرکز بر توسعه اقتصادی صرف م جر به رشد تقاضای کاال و خدمات شده که از 
عوامل کاهش دسترسی به آب سالم در این م طقه ذکر شده است. امروز خاورمیانه  ترینمهم

کشور از این  1۷ملل شود، به طوری که سازمان ترین م اطق جهان ش اخته میآبجزو کم
 ابع ای که اغلب برداشت آب نسبت به مم طقه را زیر خط فقر آبی تعریف کرده است. م طقه

(. در این بین مصر salami alrashedi & Ahmed Al-Shboul. 2016بیشتر بوده است) آن
 برد. توزیع نامتوازن آب، سو استفاده ازاز جمله کشورهایی است که از کمبود آب رنج می

های ناکارآمد آبیاری و مدیریت ضعیف از تک یکدر جهت دولت  سیاستموجودی و 
عواملی ش اخته شده که موجب بروز مشکل در این کشور گردیده است. درگذشته  ترینمهم

م بع اصلی آب مورد نیاز ساک ان مصر رود نیل بود، درواقع این رود به ع وان ستون فقرات 
اصلی آب آشامیدنی مردم این کشور ش اخته شده است.  بخش ص عتی و کشاورزی و م بع

 های نامتوازن و تأمین نیازهای آبی ساالنه آب کمتریتدریج با افزایش جمعیت، برداشتاما به
به هر نفر در این م طقه رسید، طوریکه امروز بحران آب در سراسر این کشور ریشه دوانده 

با بحران شدید  2025بی ی کرده مصر تا سا  (. با ای که سازمان ملل پیشAhmed .2018است)
شود. قطع موج بحران در برخی روستاها دیده می در حا  حاضررو خواهد شد، اما آب روبه

روستایی را مجبور کرده در میان موج گرما برای نوشیدن آب  5000شدید آب حدود 
تیب کشور مصر عالوه (. به این تر Masr.2015ها و حتی گاهی روزها در انتظار باش د)ساعت

بر تغییرات اقلیمی که روندی طبیعی است با ضعف مدیریت و سیاستگذاری دولت و درنتیجه 
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بروز بحران آب بوده است. در ادامه به بررسی مس له آب در ایران و به طور موردی استان 
 پردازیم.سیستان و بلوچستان می

 مسئ ه آب در ایران -۳

درجه  ۶۴تا  ۴۴درجه عرض شمالی و  ۴0تا  25بین مدار  ایران در ج وب م طقه معتد  
شود. حدود گفته می« کمرب د بیابانی جهان»طو  شرقی واقع شده است که به اصطالح به آن 

درصد آن در م اطق  10خشک و خشک و ت ها درصد از مساحت کشور در م طقه نیمه 90
 جغرافیایی کشورمان از م اطقمرطوب واقع شده است. به دلیل موقعیت خاص مرطوب و نیمه

 ترینمهم(. با ای که 1382خشک جهان به شمار رفته و آب در آن اهمیت حیاتی دارد)مدنی 
های جوی است اما ایران در این خصوص شرایط مساعدی ندارد و از م بع تأمین آب ریزش

ی طالنه را به خود اختصاص داده است. میزان متوسط بارندگی سا 1۶۴کشور رتبه  18۶میان 
 250کمتر از یک سوم حد متوسط بارندگی ساالنه کره زمین و حدود سا  گذشته  ۴5

برابر میانگین  3متر و حدود میلی 2100است. میزان تبخیر آب باران نیز حدود بوده متر میلی
متر و میلی ۷00در دنیا  . این در حالی است که میزان متوسط بارندگیباشدمیتبخیر جهانی 

(. با دانش بر ای که میزان تبخیر آب باران 22 :139۷، متر است)انتظاممیلی ۷۶0تبخیر ن میزا
ترین نقاط برابر میانگین تبخیر جهانی است و با دانستن ای که حتی پرباران 3در ایران حدود 

کشور در فصل تابستان نیاز به آبیاری دارند، متوجه خواهیم شد که برای حفظ م ابع آبی 
حالی  هستیم. این دراز سوی دولت پایدار و توسعه مدیریت  ،گذاری م اسباستنیازم د سی

 افزاری به بروز بحران تامین آب آشامیدنیاست که مدیریت مستقیم دولت به شکل سخت
دامن زده است. از جمله م اطقی که در آن مس له آب به بحران تبدیل کشور در برخی م اطق 

 الب مورددر قآبی روستای آزاتی ت. در ادامه مس له کمشده است، سیستان و بلوچستان اس
  گیرد.قرار میبررسی مورد مطالعاتی 
 بحران آب در روستای آزات  یاب مسئ ه-۳-۱

 در بلوچستان آب آشامیدنیواقع  روستای آزاتیاهالی این است که  پژوهش حاضر مس له
ک  د می عهمراج هاییبرکه امیدنی بهبرای تهیه آب آش د. مردم این روستاننداردر اختیار سالم 

به دلیل عمق و وجود  هااین برکه . تاک ونهست د 1که آلوده، عمیق و محل زیست گاندو
اند. ه گامیکه در تابستان گرفته ه گام برداشت آبرا به  کودک 20تمساح، جان حدود 

                                                      

 تمساح پوزه کوتاه و نادر در جهانای گونه1 
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رده و ها ورود کشد، رسانهاو  حمله و موجب فوت ساله 12 یگاندو به کودک 139۶
ما با وجود دادند. اقرار  دستور کار سیستماتیکهای دولتی مشکل نبود آب سالم را در سازمان

ل های اجرایی برای حگیری و در نهایت ورود دستگاهیابی، یافتن راه حل، تصمیممس له
مشکل همچ ان در این م طقه مشکل آب پابرجاست. در ادامه برای بررسی دالیل مشکل 

 گذاریای سیاستمیدنی در آزاتی با توجه به چارچوب نظری یع ی مد  مرحلهکمبود آب آشا
 پردازیم. عمومی به بررسی موضوع می

ولین ها خبرساز شد، مس ه گامیکه مشکل کمبود آب آشامیدنی در آزاتی از سوی رسانه
دولتی ناگزیر به سمت حل مس له رفته و در نتیجه پس از تعریف مشکل که در مرحله او  

 ادند.قرار د سیاستی دستور کارای سیاستگذاری عمومی قرار دارد، موضوع را  در مد  چرخه
مشکالتی است که درباره آن بحث و مداخله اقتدار مشروع  مرحله دستورکار دربرگیرنده

بیشتر و  لهمس رسد. هر قدر توافق درباره تعریف الزم به نظر می در سیاستگذاری سیاستی
ر باشد، امکان قرار گرفتن در دستور کار و بررسی جدی بیشتر شده و تگسترده آنحوزه 
(. 82-8۷: 1388دهد)وحید توجه به آن دولت را در شرایط سیاسی نام اسب قرار می ضعف

باعث  آورد کهیی را به وجود میهاشود، نارضایتیع وان مشکل یاد میمسائلی که از آنها به
طور حتم، ت ها آن دسته از نیازها که بهدر این روند حل بود. شود برای حل آن به دنبا  راهمی

شوند)اشتریان حل سیاستی م جر میبه ارائه راه دارندیم شفاف بوده و مردم را به واک ش وا
دولتی از جمله کارش اسان به این ترتیب برای حل مشکل آب آزاتی، (. 30-29: 138۶

روژه پهای مختلف به سمت اجرای حلاب راهپس از انتخو کشتیرانی  زیستیطسازمان مح
 یدر زمی  آب مخزنپیش رفت د. برای اجرای تصمیم نیاز بود که یک  1«اوتر» یآبرسان

و « پیشین»از سد آب مورد نیاز آن  درصد 50ها ریزیساخته شود که طبق برنامه مشخص
حلی یکی از بزرگان م ،پروژهاما همزمان با اجرایی شدن  .شوداز رودخانه فصلی تأمین  مابقی

ا ب ی سیاستگذاریمرحله اجرا جهیدرنتو  با اجرای تصمیم مخالفت کرد 2ملقب به مام جان
ادامه  مانعی برای این روش انتقا  آب با این توجیه که طرح مخالفان رو به رو شد.شکست 
این  (.139۶شهریور  10)صانعی، است، دست به کارشک ی زدندکشاورزی بر زمین فعالیت 

                                                      

ستای آزاتی  1  سانی به م طقه باهوکالت و رو سازمانمیاوتر، نام پروژه آبر شد که از طرف  شتیرانی و محیط  با ک

 زیست حمایت شده است.

 .شودش اخته می یبزرگ مذهب یبه مع  م طقه اتیدر ادب است کهمخفف ماموستا  ،مام جان2 



 ...یاستگذاریدر س داریپا تیریمد گاهیجا                                                     70

 

 

 یو اجرا هیدولت مکلف است در ته توسعه برنامه پ جم 1۴1در حالی است که طبق ماده 
 دستنییپا یاراض یو نوساز زیتجه ،یاریآب یهااحداث شبکه ریآب نظ نیتأم یهاطرح

 .تواند آب مورد نیاز اهالی را تامین ک دو در این راستا می الزم را به عمل آورد یهماه گ
 یآبمقابله با بحران کم یدولت مکلف است برا ؛آمدهتوسعه  رنامه ششمب 35در ماده  نیهمچ 

 تیسدها با اولو یاز آب استحصال دیبا این نهاد زده وآب و خاک  اتیعمل یدست به اجرا
 محل استقرار سد استفاده ک د. زیدر حوضه آبر ازیآب شرب مورد ن نیتأم

 برای حل مشکل آب روستای ست(در ادامه دو نهاد دولتی)سازمان کشتیرانی و محیط زی
ی محل اههاز برک تغییر ومسیر آبرسانی را آزاتی با تغییر راه حل اتخاذ شده، سعی کردند 

ود موفق شدند حددرنهایت سیاستگذاران  .  دمین کارا ت مدنظر آب مخزن زیست گاندو،
شهریور  ۶چی، رشفبرداری رسان د)آبگیری کرده و پروژه آبرسانی را به بهره میلیون لیتر 2.5

متوقف شد؛ چراکه وزارت نیرو به دلیل پرداخت سا  پروژه  1.5بعد از گذشت . اما (139۶
رسانی و مانع ادامه روند آب ها را قطعبرق دستگاه، آب هیتصف یهاشارژ دستگاهنکردن هزی ه 

لت ویابی حل مشکل آب در این م طقه  به ارزیابی سیاست دشده است. در ادامه برای ریشه
 پردازیم.  می

 سیاست  ارزیاب -۳-۲

به اجرا متصل است، در این مرحله برای تدوین راهکار سیاستی،  یسیاستهر ارزیابی 
ود ممکن است به نوبه خ یابیارزرد. ازآنجاکه معیارهای ارزیابی سیاست را باید مشخص ک

دیگری از صورت شاهد چرخه  نیدر ا ،م جر شود یگرید استیس یریگبه شکل
این بخش م ابع موجود آبی و نقش در  (.139۴بود)اشتریان،  میخواه یعموم یاستگذاریس

نفعان را به ع وان عوامل شکست پروژه آبرسانی و ضعف دسترسی روستای آزاتی به آب ذی
  ک یم.سالم بررسی می

 آزات  وضعیت اق یم  و منابع آب -۳-۲-۱

 قسمت اعظم شرق و ج وب شرق ملهج از کشور از وسیعی بخشمیانگین بارش ساالنه 
آب و هوای خشک و بیابانی بلوچستان باعث شده،  است. شده برآورد مترمیلی 100 از کمتر
های پوشیده از شن و ماسه و مراتعی نه چ دان غ ی داشته باشد. متوسط بارندگی در دشت

وریکه در یر است، طک د. البته رژیم بارندگی متغمیلیمتر در سا  تجاوز نمی 90این م طقه از 
های خروشان این خطه را در برگرفته و موجب بروز سیالب قاره ه دمواقعی رگبارهای شبه

(. همچ ین در دو دهه اخیر بر اثر تغییرات اقلیمی 13۷3شود)سازمان برنامه و بودجه، می
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ده ها سیل آسا شهای خشک شدیدتر و چ دسالی است که در ج وب شرق کشور بارشدوره
ت. امروز بارندگی در این م طقه پراک دگی یکسانی در طو  سا  ندارد، به این صورت اس

که اغلب در تابستان، ناگهان در عرض دو روز به اندازه میانگین یک سا  م طقه باران 
 .(1398مرداد  1۷ ی،بارد)شهبازمی

ی ی متوان به دو دسته سطحی و زیرزم ابع آب بلوچستان و به طور خاص آزاتی را می
 ترینتقسیم کرد. رودخانه باهوکالت به ع وان یکی از م ابع آب سطحی، از پرآب

های استان و عامل اصلی حیات و زندگی در ج وب بلوچستان بوده است. این رودخانه
آوری کرده و رودخانه آبهای م اطق وسیعی از ج وب شهرستان ایرانشهر و چابهار را جمع

ین ریزد. اما مس له اق چابهار به ب در گواتر و دریای عمان میکیلومتری شر 90در نهایت در 
ی های آبی، پایداری کمتراست که شرایط در این رودخانه در مقایسه با سایر اکوسیستم

رباز های م طقه سدارد. رودخانه سرباز نیز دیگر م بع آب سطحی این م طقه بوده که از کوه
ع وان یکی از شود. با ای که سرباز در گذشته بهیم تهی م« پیشین»سرچشمه گرفته و به سد 

شده است اما امروز شرایط م اسبی ندارد. در های استان ش اخته میترین رودخانهپرآب
 ۶20۷بررسی م ابع آب زیرزمی ی نیز باید گفت که تخلیه م ابع آب زیرزمی ی استان حدود 

های عمیق بوده است. ط به چاهدرصد آن مربو ۷5شده که میلیون مترمکعب در سا  گزارش
 2353حلقه چاه نیمه عمیق،  1۷83۷حلقه چاه عمیق،  1۶۷۷3تعداد  1392بر اساس آمار سا  

 -۷9: 1393چشمه در کل استان احداث شده است)یاوری و بیرج دی،  15۶5رشته ق ات و 
ه از این باشد کمی 1۷98۶نیز کل م ابع آب زیرزمی ی استان  139۶بر اساس آمار سا   .(۷۴

شود)سازمان ده ه چشمه را شامل می 831رشته ق ات و  1281حلقه چاه،  158۷۴تعداد 
درباره ای که چه عوامل باعث (. 232 :139۷مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان 

دار باشیم به ناپایشده که م ابع آبی استان سیر نزولی داشته باشد و شاهد توسعه و مدیریت 
 خوریم.حتم به سیاست توسعه کشاورزی برمیطور
  سیاست توسعه کشاورزی-۳-۲-۲

انی به رسشویم که دولت نقش اساسی در کمکبا بررسی اس اد باالدستی، متوجه می
برنامه او  توسعه آمده است،   ۶توسعه اقتصادی م اطق کمتر برخوردار داشته است. در تبصره 

ای اقداماتی م طقه های محروم و ایجاد تعاد عه بخشم ظور احیا و توسدولت مکلف است به
م ظور توسعه برنامه دوم توسعه نیز آمده است، به11را انجام دهد. همچ ین در تبصره 

روستاهای محروم دولت باید ورود ک د)برنامه او  و دوم توسعه(. سیاست توسعه کشاورزی 
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شاورزی . اما رشد کشدتا پیش گرفته در م طقه باهوکالت و روستای آزاتی نیز در همین راس
شود از این مهم را می است. پیش رفتهبدون توجه به شرایط اقلیمی م طقه و میزان م ابع آب 

های توسعه نیز متوجه شد. به این صورت که در طو  برنامه تکرار کلمات کلیدی در برنامه
کلمه توسعه استفاده شده  مرتبه از 15۷( حدود 13۷8تا  13۶۷های او  و دوم )یع ی از سا 

بار از کلمه  138مرتبه بهره گرفته شده است. حدود  3پایدار درحالیکه از کلمه توسعه
مرتبه آمده  21زیست و م ابع طبیعی کشاورزی استفاده شده است، در حالیکه کلمه محیط

ر ب واژه کشاورزی کمتر و بیشتر کلید است. در ادامه با ای که در برنامه سوم و چهارم
در سازمان  1پایدارزیست توجه شده که درست زمانی است که بحث اهداف توسعهمحیط

اما همچ ان فاصله محسوسی بین توسعه کشاورزی و حفظ م ابع طبیعی  است ملل مطرح شده
( از کلمه 1388تا  13۷9های وجود دارد. به این صورت که در برنامه سوم و چهارم )از سا 

مرتبه استفاده شده است، همچ ین توسعه  ۴1طبیعی زیست و م ابعیطبار و مح ۶9کشاورزی 
مفهوم  اچ دان ب دولت دهد سیاستمرتبه آمده است که نشان می 9پایدارمرتبه و توسعه ۴12

 نیست)جدو  شماره یک(.پایداری همراه 
 در برنامه او  تا ششم توسعههای مفهوم توسعه کلیدواژه -جدو  شماره یک

 
 منابع طبیع  محیط زیست کشاورزی دارپایتوسعه توسعه هی توسعهابرنامه

 برنامه اول

۱۳۷۲-۱۳۶۷ 

5۴ 0 ۶1 ۴ 3 

 برنامه دوم

۱۳۷۸- ۱۳۷۴ 

103 3 ۷۷ 1۴ 0 

 برنامه سوم

۱۳۸۳- ۱۳۷۹ 

123 0 38 25 9 

 برنامه چهارم

۱۳۸۸- ۱۳۸۴ 

289 9 31 33 11 

 برنامه پنجم

۱۳۹۴- ۱۳۹۰ 

2۶1 5 82 ۴0 11 

 برنامه ششم

۱۳۹۶-۱۳۹۴ 

209 ۴ ۷۴ 9 2 

                                                      

1 SDGs 
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 تاکید بر توسعه بخش، به بعد را متفاوت کرده است چهارمتوسعه آنچه که برنامه 
کشاورزی با محوریت خودکفایی در ک ار تمرکز بر پایداری است. ازآنجاکه سا  شروع 

 شاهد هستیم که ادبیات برنامه هانداز بودبرنامه چهارم مصادف با سا  شروع دوره س د چشم
ر انداز بل دمدت در آی ده و با شعاشود. این برنامه در قالب ترسیم چشموسعه متفاوت میت

 ه ام یت غذاییرود. به این ترتیب برشد پایدار اقتصادی و دستیابی به ثبات اقتصادی پیش می
خودکفایی در محصوالت اساسی در ک ار حفاظت از م ابع طبیعی و توسعه پایدار تاکید  و

(. تولید محصوالت اساسی، 180-190: 139۴رانی، کریمی پور و هالوی، شود)مهاجمی
واردی جمله م گذاران بخش کشاورزی ازتأمین ام یت غذایی، پرداخت تسهیالت به سرمایه

گیرد)برنامه چهارم موردتوجه قرار می 138۴است که برای توسعه بخش کشاورزی از سا  
و  ام دادانجکه در همه م اطق نباید کشاورزی شد ن اکیدتوسعه(. اما همچ ان بر این موضوع ت

 های دیگر نیز متمرکز شد.توان بر پتانسیلبرای توسعه روستایی می
 ، کاهش منابع آب  و سیر صعودی بیکاریپایدارتوسعه نا-۳-۲-۲-۱

درصد است.  88مصرف استان از م ابع آب سطحی و زیرزمی ی در بخش کشاورزی 
است. بیشترین سطح کشت  صورت گرفتهها داشت از چاهعمده مصارف آب از طریق بر

ن باشد. بررسی نوع آبیاری ایاستان نیز مربوط به محصوالت زراعی، گ دم، جو و برنج می
درصد  ۶5درصد برنج و  100درصد جو،  ۷9درصد گ دم،  9۷دهد که محصوالت نشان می

آبی، کم هی به مشکلتوجشوند که با بیسایر محصوالت زراعی با سیستم آبی کشت می
 (.1399مرداد  15خشکسالی و دمای باالی استان و تبخیر باال صورت گرفته است)میه ی، 

جالب ای که وقتی م ابع آب سیر نزولی گرفت، دولت در ادامه سیاست توسعه کشاورزی و 
برای حل مس له کمبود آب به سیاست سدسازی روی آورد تا با بهره از آب سد م ابع مورد 

آوری آب باران فصلی، با هدف جمع 13۷2در سا  « پیشین»ز کشاورزی را تامین ک د. سد نیا
انی، برداری رسید)کردوکمک به تأمین آب م طقه باهوکالت و روستاهای اطراف آن به بهره

بیت ریزی شد این سد آب مورد نیاز م طقه چابهار و م اطق سرباز و گرم(. برنامه139۶تیر  10
. درواقع برای تأمین آب شرب چابهار یکی از موارد، طرح انتقا  آب از سد را تأمین ک د

میلیون مترمکعب آب  91عملیاتی شد؛ اما ت ها توانست  13۷2بود. این مهم از سا  « پیشین»
میلیون مترمکعب آب شرب شهرستان چابهار را تأمین ک د. با توجه به اتمام  10کشاورزی و 

 توان گفت آنطور که انتظارای آبیاری باهوکالت، میهکار سد و ضعف تکمیل شبکه
از اواخر دهه به تدریج  (.13۷3)سازمان برنامه و بودجه، گردیدبرداری نرفت از آن بهرهمی
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عده زیادی بیکار شده و به حاشیه شهرها از جمله آب و ضعف کشاورزی به دلیل کاهش  ۷0
سا   30نشین در چابهار نسبت به یهاند. طوریکه امروز جمعیت حاشچابهار مهاجرت کرده

(. امروز 1399مرداد  15درصد افزایش داشته است)میه ی،  50گذشته دو برابر شده و حدود 
از   هااربر اساس آخرین آم .سهم اشتغا  جمعیت روستایی در استان سیر نزولی گرفته است

یکاری در فاصله سا ب نرخرسیده است. در ادامه  139۷در سا   28.۴به  1391در سا    ۴۶.1
ک یم)سازمان مدیریت و برنامه ریزی مالحظه می 2را در جدو  شماره  139۷تا  138۷های 

 (.98:139۷استان سیستان و بلوچستان 
 9۷تا  8۷استان از سا   بیکاری روند تغییرات شاخص -2جدو  شماره 

 ۱۳۹۷ ۱۳۸۷ نرخ بیکاری

 1۶ 11.2 سا  و بیشتر 10نرخ بیکاری 
 3۶.2 2۶.3 15 – 2۴یکاری نرخ ب

 25.9 21.۷ 15 -29نرخ بیکاری 
 جوامع مح    نقش-۳-۲-۳

لی باشد، جوامع محیکی از بازیگرانی که در چرخه سیاستگذاری عمومی مورد توجه می
توجه شده است. این  به مفاهیمی همچون همبستگی و سرمایه اجتماعی است. در این روند

افزایی میان دولت، گردیده که از طریق همموجب تقویت همکاری گروهی  مهم
و در نهایت شاهد توسعه پایدار  شودهای مختلف اجتماعی ایجاد میخصوصی و گروهبخش

این مهم حرکت از جبر به اختیار، جامعه روستایی به جامعه مدنی و و یکپارچه خواهیم بود. 
 :138۴آبادی ون)خاتگویدسخن می های فردی مثل سطح سواد و مشارکتبهبود شاخص

15-1۴ .) 
 سطح سوادآموزش و پرورش و  -۳-۲-۳-۱

ی تلقپایدار و توسعه رشد جامعهآموزش و پرورش یکی از ابزارهای حیاتی در مسیر 
سطح سواد افزایش و پرورش و  ای به توفیق در امر آموزششود. توسعه به صورت ریشهمی

است  در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشرعامل  ترینمهمپیوند خورده است. تعلیم و تربیت 
ایش تولید های شغلی و افزکه در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، تأمین فرصت

صدد درحالیکه بخش اعظم آموزش باید در(. 215-21۶ :138۴شود)نصیری به کار گرفته می
 راترنی صرف فدرگیر کردن مردم در رشد پایدار باشد، سیاستگذاران باید از آگاهی رسا

م دی تشویق ک  د تا به عمق موضوعات تفکر نقادانه و نظام را به توسعه مهارت جوامع رفته و
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توان د با سهیم کردن طیف وسیعی از ذی فعان در می سیاستگذارانبپردازند. در این روند 
در  این (.109 -118: 139۴فزای د)والس اهای خود بیطراحی و مدیریت، بر کارایی برنامه

د. کمبود دان اند و حتی زبان فارسی نمیآزاتی مدرسه نرفته اهالیحالی است که بسیاری از 
شده  که باعث بودهفضای آموزشی و فاصله زیاد محیط آموزشی تا روستا از عوامل موثری 

ل مالی به دلیل فقر و مشکها یروستایپوشی ک  د. فرزندان خود به مدرسه چشم بردناهالی از 
آموزان برای تحصیالت باالتر را بپردازند. به این ترتیب تعداد دانش وان د هزی ه خوابگاهتنمی

(. باال 1399خرداد 10)نعیمی، دارددرصد ریزش  90حدود در دانشگاهی از دبستان تا پیش
بودن هزی ه آموزش، ناکافی بودن عوامل مدیریتی برای مدیریت م ابع انسانی و عدم حاکمیت 

های ای در مدیریت م ابع انسانی در اختیار، مدارس فاقد دسترسی به سامانهامهرویکرد برن
ز جمله ا گرمایشی استاندارد، نبود آب آشامیدنی سالم و سرویس بهداشتی سالم -سرمایشی

موانع رونق سیستم آموزشی در روستاهای سیستان و بلوچستان است)سازمان مدیریت و برنامه 
 (.۷2۴ :139۷چستان ریزی استان سیستان و بلو

 مشارکتسطح -۳-۲-۳-۲

، نقش کلیدی در کاهش ذی فع، جوامع محلی به ع وان یک در چرخه سیاستگذاری
سان توان د با ارائه راهکارهای آدارند. آنها می و افزایش توسعه پایدار نیافتگیعوامل توسعه

ف ضعی مشارکت کهدرحالیزیرب اها کمک ک  د.   و سریع به بهبود سطح زندگی و دگرگونی
ی مشارکت در راستا شود.تواند م جر به ضعف ثبات سیاسی و اجتماعی جوامع محلی می

، افراد را درگیر فرآی دهای تجزیه و رودمیپایداری از محدوده مشورت صرف فراتر 
تکا به ک د. در این روند به جای اریزی و ک تر  مشترک تصمیمات محلی میتحلیلی، برنامه

توان از ذی فعان محلی در فرآی د خود حاکمیتی و کارش اسان بیرون از م طقه، میمدیران و 
هایی که در برد تصمیمبرای پیش(.119 -118: 139۴گیری کمک گرفت)والس یا تصمیم

از وجود ارتباط دوسویه و تعاملی بین نهادهای اجتماعی  شودگیری اتخاذ میمرحله تصمیم
است که در روستای آزاتی شاهد چ ین ارتباطی نیستیم. به شود، این درحالی سخن گفته می

زیست برای کمک به تامین آب روستا و طور مثا  کارش اسان سازمان کشتیرانی و محیط
تصمیم گرفت د مخزن آب در یک زمین ه گامیکه « اوتر»اجرایی شدن پروژه آبرسانی 
رحله و درنتیجه م و شدهروبریکی از بزرگان محلی  مخالفتمشخص ساخته شود همزمان با 

(. به این ترتیب شاهد 139۶شهریور  10)صانعی، شداجرای سیاستگذاری با شکست رو به رو 
 های دولت هستیم.تقابل و ضعف همکاری جامعه محلی و سازمان
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 نگاه  به اسناد باالدست  و نقش جوامع مح  -۳-۲-۳-۳

حل  ای برایک  دهتعیینبر اساس اس اد باالدستی نظام جمهوری اسالمی دولت نقش 
مشکل آبرسانی به مردم م اطق مختلف دارد و باید نیاز آبی را تامین ک د، در این روند بخش 

تواند به دولت کمک ک د و در این مهم نقشی ایفا ک د اما در عمل به طور خصوصی هم می
سعه آمده، برنامه پ جم تو 1۴2خاص در روستای آزاتی شاهد چ ین روندی نیستیم. در ماده 

لیه های آبرسانی با حفظ کبرداری سدها و شبکهگذاری و مالکیت، مدیریت و بهرهسرمایه
های تعاونی و خصوصی با رعایت بران، توسط نهادهای غیردولتی و بخشحقوق حقابه

برنامه پ جم توسعه اشاره  19۶توان به ماده می همچ ینمجاز است.  ۴۴های کلی اصل سیاست
های بهداشتی و شود، اجرای بخشی از فعالیتهای اجرایی اجازه داده میستگاهکرد که به د

زدایی، آبرسانی به روستاها را به های بهداشت، بیابانهای عمرانی خود از قبیل خانهپروژه
واگذار ک د تا با استفاده از نیروهای داوطلب و متخصصان امور را  یسازندگ جیسازمان بس

 توان د برای حلها نمیم توسعه( اما در عمل بخش خصوصی و محلیاجرا ک د)برنامه پ ج
، اندتهشموجب شده که برخی از اهالی که قدرت بیشتری دا این مهممشکل آب ورود ک  د. 

و سد را در اختیار گرفته و هرگونه سیاست  ک تر  آب رودخانه نظمی موجود بهره برده،از بی
ف درنتیجه ضعمخالف م افع اقتصادی خود بدان د.  تغییر برای رساندن آب به اهالی را

ت های تروریستی  در برابر دریافبا گروهآنها  همکاری با جوامع محلی امروز شاهد هستیم که
 (.139۶تیر  5)صانعی، ک  دهمکاری میهای رایگان آب معدنی بطری
  پایدار و یکپارچهضعف مدیریت  -۳-۲-۴

و ملزوم یکدیگر هست د، بدون حکمرانی م اسب  از آنجاکه حکمرانی و مدیریت الزم
وستگی پیهمنگری و بهشوند. در این روند باید شاهدکلدر آب، ابزارهای مدیریتی مؤثر نمی

ها باشیم. حکمرانی به دنبا  اعما  ها و مالحظات در ارائه خدمات سازماندر تهیه برنامه
روند  . در اینگیردشکل میختلف ها در سطوح متعامل در توزیع قدرت و ت ظیم فعالیت

حکمرانی مؤثر به مع ای اصالح سیستم اجتماعی، سیاسی و اداری برای تأمین و توزیع 
های مختلف بر موضوع آب، باید نوعی تفوق مدیریتی باشد. برای تأثیرگذاری بخشمی

مدیریت  بریزی م سجم برای حل مس له آب پدید آید. به این ترتیاعما  شود تا امکان برنامه
پیوسته م ابع آب نیازم د اصالح ساختارهای اداری موجود و تمرکز بر حکمرانی مؤثر همبه

ها پذیری سازمانهمچ ین مس ولیت (.Bell & hindmoor.2009:215در بخش آب است)
پذیر و تامین نیاز آنها یکی از مواردی است که در حکمرانی در حل مشکالت اقشار آسیب
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نفعان و در قبا  ها و نهادها باید در خدمت ذیقرار گرفته است. سازمانخوب مورد توجه 
 (.1398وظایف محو  شده، عمل ک  د)نوربخش، 

 بررس  اسناد باالدست  در ارتباط با نقش وزارت نیرو-۳-۲-۴-۱

 هدف وزارت نیرو تأمین و توزیع آب با کیفیت مطلوب ترینمهمبر اساس اس اد باالدستی 
ایدار از های توسعه پری، مدیریت م ابع آب، توزیع آب با توجه به شاخصاست. سیاستگذا

جمله اهداف کالن این وزارتخانه ش اخته شده است)وزارت نیرو، اهداف کالن(. در ماده 
 شود با تشخیص وزارت نیرو نسبتبرنامه سوم توسعه آمده است، به دولت اجازه داده می 133

اضالب آب و فهای ه قبل یا بعد از تشکیل شرکتبه واگذاری مالکیت تأسیسات آب ک
شده، اقدام ک د. ب ابراین وزارت نیرو برای آبرسانی به م اطق مختلف کشور وظیفه احداث

 گری در بخش آب باید رضایتحاکمیتی دارد)برنامه سوم توسعه(. این مجموعه با تصدی
 ین دائمی تامین ک د. همچ مردم را در راستای تصفیه و توزیع م اسب آب بهداشتی سالم و

باشد)وظایف  نگربعدی آی ده باید درجهت صیانت از م ابع آب، انرژی و انتقا  آن به نسل
 حاکمیتی، وزارت نیرو(. 

 ضعف همکاری درون سازمان -۳-۲-۴-۲

و  های مس وزارت نیرو بر خالف نقش حاکمیتی خود با سازماندر این مورد مطالعاتی 
که است. ضمن ای زیست همکاری نکرده ز جمله کشتیرانی و محیطآبرسانی به روستا ا

، ماه طو  بکشد 3 طوالنی و حدود روند رسیدن انشعاب برق به روستادر ابتدا موجب شده 
بعد از موفقیت پروژه آبرسانی هم به دلیل عدم پرداخت هزی ه شارژ دستگاه تصفیه آب از 

طع برق، موجب شده که امروز این روستا آب طرف روستاییان با آنها همکاری نکرده و با ق
ف همکاری ضع« اوتر»به باور کارش اسان پروژه آبرسانی  آشامیدنی در اختیار نداشته باشد.

  اسانکارشدرواقع وزارت نیرو یکی از موانع بزرگ در آبرسانی به این روستا بوده است. 
 واجه شدند، مسیر آبرسانی راها برای برداشت از آب سد موقتی با مانع آفری ی محلی اجرا

های محل زیست گاندو، آب مخزن مدنظر را تأمین ک  د. تغییر داده و سعی کردند از برکه
ماه به  8میلیون لیتر آبگیری کرده و پروژه آبرسانی را بعد از گذشت  2.5حدود  آنها
سا   1.5(. اما مس له ای که بعد از گذشت 139۶شهریور  ۶ند)فرشچی، دبرداری رسانبهره

که مردم محلی به دلیل فقر اقتصادی، توان متوقف شده است. ازآنجا« اوتر»پروژه آبرسانی 
های تصفیه آب را نداشت د، وزارت نیرو برق مالی کافی برای پرداخت شارژ برق دستگاه

شد)صانعی،  روبا شکست روبه مرحله اجرا دوبارهها را قطع کرده است. به این ترتیب دستگاه
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دولتی در  هاییکی از مواردی که موجب گردیده وزارتخانهدر این بین (. 1398بان آ ۷
پذیری و درستی ایفا ک  د، ضعف مس ولیتجوامع در حا  توسعه نتوان د نقش خود را به

های مختلف م ابع حکمرانی خوب است. هرچ د دولت با هدف ارتقای توسعه به سازمان
ی مربوطه توان حل مس له را ندارند. با چ ین روندی قابلیت هامالی تزریق کرده؛ اما دستگاه

حکومت رو به افو  رفته و باعث شده که دولت به لحاظ شاخص حکمرانی خوب و 
 نیب نیدر ا .تری برسدپذیری از وضعیت متوسط خارج شده و به سطح پایینمس ولیت
وسعه از ت تیاست که به حما یحکومت ستمیس کی جادیا یبرا یخوب، چالش یحکمران

تفاهم  جادیاز ا ی دیمفهوم فرآ نی. اک دیکه در فقر هست د، کمک م یکسان ژهیوبه یانسان
و  ک دیو سازگار حرکت م یم افع متفاوت و متضاد بوده که در قالب اقدامات مشارکت انیم

 (.81:1398 ،)اندروزردیگیو شهروندان را در برم یرسم یدهانها یهمکار
 در حل مشکل نبود آب آشامیدن  روستای آزات   یاست های ستوصیه-۳-۳

نوع مداخله دولت را  ،ش اسی حل مشکل معرفیع وان روشاغلب به ۱توصیه سیاستی
طور معمو  در این حوزه که فرآی دی پویا و حل است. بهتشریح کرده و در برگیرنده راه

ژوهش برای حل مشکل پ هاییای است، تحلیلگران سیاستی موفق به یافتن راهچ دمرحله
(. در ادامه برای حل مشکل آبرسانی به روستای آزاتی 139۴شوند)اشتریان، اردیبهشت می

 پیش هادهای سیاستی ارائه خواهد شد. 
و  یافزارسخت تیری: دولت با مدیافزارنرم استیساصالح ساختار حکمرانی آب و  -

کرده  قیرا به مصرف م ابع تشو لیجوامع محگرفته و  شیک تر  عرضه آب، توسعه را در پ
امروز با کمبود م ابع  کهیطور ،مصرف شده م ابع آبی زیرزمی ی است،یس نیا جهیاست. درنت
ه توجه به مرحل نیو همچ  خوب یانحکمر میبا تمرکز بر مفاه دی. بامیارو شدهآب روبه
 ینگرش   تقاضا وک تر ،یافزارنرم تیریبه سمت مد یعموم یاستگذاریچرخه س ارزیابی از

 بها داد.  فعیذ گرانیباز یدینقش کلبه که  یمع  نیرفت. به ا شیجانبه پهمه
 نیمکران ا : بلوچستان و سواحلتغییر وضعیت از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیرانه -
م طقه به  نیکشور شوند. ا یسواحل اقتصاد ترینمهماز  یکیبه  لیرا دارند که تبد لیپتانس

 یونقل و ب ادر صادراتحمل الت،یتوسعه ش تیظرف انوس،یعمان و اق یایبا در یرزمجهت هم
 لیبه دل یآزات یم طقه از جمله روستا نیا ییروستا عتیاز جم یادیرا دارد. امروز تعداد ز
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دارد، دولت  یصاداقت تیم طقه ظرف  کهیسرگردان هست د. با توجه به ا یبروز مشکل خشکسال
 در سواحل مکران استفاده کرده تا مردم تیفعال یسرگردان برا تیجمع و یاز مردم محل دیبا

 د و آب مورد نیاز را تامین ک  د.خود را بگذران  شتیبتوان د مع یاریباهوکالت و دشت
: جذابیت توریستی گاندوها و کویری بودن آموزش و تقویت فره گ زیست محیطی -

ود با شندو موجب فوت کودکان میتواند به حل مشکل آب کمک ک د. اگر گام طقه می
 باشد. ضمن تواند عاملی برای جذب گردشگران داخلی و خارجیمی م اسبهای سیاست

وان که درنتیجه به افزایش ت باشد درآمدزا تواند برای اهالیمیفروش ص ایع دستی  ای که
ای نهاو دیگر وزارت نیرو به ک دپرداخت شارژ دستگاه تصفیه آب از سوی اهالی کمک می

هالی که به ای اتوان برپایداری میبه این ترتیب با تمرکز بر مفاهیم  برای قطع برق ندارد.
شکل م اند، شغل ایجاد کرد و براند و بیکار ماندهدلیل کم آبی دست از کشاورزی کشیده

 آبی این روستا فائق آمد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.کم
های های اخیر در این م طقه باران: با توجه به ای که در دههبهره از نگاه کارش اسان  -
را در نظر  کارش اسیتوان برای ذخیره آب باران اقدامات بارد، میآسای زیادی میسیل

کلیدی  ها برای مدیریت پایدار آبگرفت. در این بین داشتن نگاه بل دمدت در سیاستگذاری
ولتی همچون سازمان زمین ش اسی و پژوهشکده های دتوان از کارش اسان سازمانمیاست. 

ده د اما علوم زمین استفاده کرد. به باور این کارش اسان با ای که راهکارهای علمی ارائه می
 رد.خوها خاک میهایشان در گوشه کتابخانهشود و پژوهشدر کل صدای آنها ش یده نمی

 گیرینتیجه-

سیستان و بلوچستان و به طور خاص نبود آب در استان  کمبود آب در مقاله حاضر مس له
، هایی که محل زیست گاندو استآشامیدنی در روستای آزاتی و استفاده اهالی از آب برکه

 اجراری و گییابی، تصمیمحلمورد بررسی قرار گرفت. این مشکل در مراحل دستورکار، راه
 سیاستگذاری عمومی واکاوی شد.  ایچرخهدر مد  

د که هرچ د روستای آزاتی مشکل نبود آب آشامیدنی را چ دسالی است مطرح گردی
ی های دولتای شدن آن، مس والن سازمانتحمل کرده است اما با فوت یک کودک و رسانه

مد   و کیستماتیدستور کار س در چارچوب ستیزطیو مح یرانیاز جمله سازمان کشت
 و دست به حل مشکل زده یعموم یاستگذاریس یریگمیتصم یهامد  نیاز ب ییخردگرا

ل اما در روند اجرای سیاستگذاری با مشک را اجرایی ک  د.« اوتر» یپروژه آبرسان سعی کردند
رو به رو شدند. نخست ای که یکی از بزرگان محلی تصمیم کارش اسان دولتی را در تقابل با 
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زرت همکاری وادانست. دوم ای که؛ سیاستگذاران به دلیل ضعف م افع اقتصادی خود می
 نیرو با شکست روبرو شدند. 

 یهاشهیر یبه بررس یو اس اد باالدست یبر چارچوب نظر هیاجرا با تک یابیدر بخش ارز
 یعه کشاورزتوس استیسکم آبی م طقه در ک ار پرداخته شد.  ضعف آبرسانی به این م طقه

دون ب استیس نی. اوجه بوداز جمله موارد مورد ت قیعم مهیو ن قیعم یهاتعداد چاه شیو افزا
ود و م ابع موج نیتعاد  ب جهیداد. درنت شیآب را افزا یآب، ت ها تقاضا یتوجه به موجود

در حل مشکل آب سخن  یجامعه محل فیآب برهم خورد. در ادامه از نقش ضع یتقاضا
ها دولت و دانسته شدهخوب  یحکمران یمشارکت مردم س گ ب ا  کهیگفته شده است. با ا

در  یمحل امعهدولت با ج فیضع یقائل شوند اما شاهد همکار یدیمردم نقش کل یبرا دیبا
های دولتی از جمله وزارت نیرو و همکاری پذیری سازمان. ضعف مس ولیتمیهستآزاتی 

زیست و کشتیرانی مورد سومی بود که در این های دیگر از جمله محیطضعیف با سازمان
ه دلیل حل مشکل بسیاستگذاری در جهت مطرح شد گروه روستا مورد بررسی قرار گرفت. 

با ز تا به امروو درنتیجه اهالی آزاتی  رت نیرو با شکست روبرو شدنداضعف همکاری وز
 . روبرو هست د مشکل تامین آب آشامیدنی

مین که برای تأ مطرح گردیدبا توجه به چارچوب نظری در بخش راهکارهای سیاستی 
 یدار،مدیریت پا ی بهافزارسخت تیریمدجای  باید بهدولت اتی آب پایدار در روستای آز

اید ب مین آب پایدار در روستای آزاتیأبرای تتوجه ک د.  خوبحکمرانی  وتوسعه پایدار 
را است، وابسته به اج سیاستگذاریازآنجاکه  .نگری و به هم پیوستگی باشیمشاهد کل

های ازمانس مع محلی بهره برده، ضمن ای کهجوا از جملهدرنتیجه دولت باید از نقش ذی فعان 
د.   د وظایف خود را عملیاتی ک وزارت نیرو به ع وان نهاد مس و  باید بتوان دولتی از جمله

ها با توجه به بازخوردها، حلتوجه به مسائل محلی، نوآوری در حل مسائل، ش اسایی راه
که  تاسهای محلی ازجمله مواردی های غیرسازمانی، اختیار دادن به گروهاستقبا  از شبکه

باید مورد توجه قرار گیرد. 
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 یدسیییییتیییرسیییییرنیییامیییه پییی یییجیییم تیییوسیییییعیییه قیییابیییلبییی-10
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196در:
ی دسیییییتیییرسیییییقیییابیییلبیییرنیییامیییه شییییشیییییم تیییوسیییییعیییه -11
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547در:

از توسعه  ی جنبه ها(. 138۴احمد. ) دیس ،یآبادخاتون-12         
 .فهاناص یواحد ص عت یتا ک ش(. جهاد دانشگاه شهی) از اند داریپا

سانی-13 صر.)ر سالم  (. 13۷9نیا، نا س  جمهوری ا سا قانون ا
 .پ جم. تهران. سمن. ایران

سیییط (. ب1385. )ینجف یشیییمس السیییادات. و غالمعل ،یزاهد -1۴
 .۴، شماره 10. دوره ع وم انسان . داریتوسعه پا یمفهوم

س یمایس(. 13۷3سیازمان برنامه و بودجه.) -15 ستان  و  ستانیا
ستان در پرتو انقالب و  سیتانیسی ی. ناشیر اسیتانداریاسیالم ب وچ

 .بلوچستان
و بلوچسییتان،  سییتانیاسییتان سیی یزیو برنامه ر تیریسییازمان مد-1۶

 یاستان . قابل دسترس یو فره گ یجتماعا ،ی(. گزارش اقتصاد139۷)
 در:

https://sb.mporg.ir 
 در: یدسترسقابل .اهداف کالن. سایت وزارت نیرو-1۷

https://moe.gov.ir 
 در: یدسترسقابل .وظایف حاکمیتی .سایت وزارت نیرو-18

https://moe.gov.ir 

دفتر کل رینگارنده با  مدمصللاحبه (. 1398رضییا. ) ،شییهبازی-19  
 نیسییازمان زم ررسییی مخاطرات زمین شیی اسییی و زیسییت محیطیب

 مرداد. 1۷. یش اس
صاحبه(. 139۶) صانعی، علی.-20         سازمان نگارنده با  م شاور  م

سانی س و  اجرای پروژه آبر شتیرانی و م ستای آز «اوتر» ک . اتیبه رو
 .آبان ۷و  بهمن 30شهریور،  10تیر،  5تاریخ

معاون امور دریایی نگارنده با مصاحبه . (139۶) فرشچی، پروین.-21
 12و  ۶. تاریخ در زمان مصیییاحبه زیسیییتیطسیییازمان حفاظت مح

  .شهریور
خشکسال  و راهکارهای مقاب ه با (. 1380کردوانی، پرویز. )-22

 .. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانآن در ایران

صاحبه (. 139۶کردوانی، پرویز. )-23 سپدر کو نگارنده بام ش ا ی یر
 .تیر 10ایران و استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تاریخ 

بحران  یبرا یم ابع آب؛ راهکار تیری(. مد1382کاوه. ) یمدن-2۴
مران. ع  مهندس ی کنفرانس دانشجو نیدهم. رانیموجود در ا
 .ریرکبیدانشگاه ام

ستگذاریس(. 13۷8. )ریپ ،مولر-25 ضایترجمه حم . عموم یا  در
 .زانینشر م ،یحمدملک م

. دایو ،یو هالل نیپور، محمدحسییی یمی. کریمصیییطف ،یمهاجران-2۶
ر توسعه د یهابرنامه یو اجرا نیتطور در تدو ریس(. 139۴)

 . بادبان.یآب و کشاورز یهابه بخش یلیتحل یبا نگاه رانیا
ر دفت رکلینگارنده با مد مصللاحبه(. 1399محمد. )مرداد ،یه یم-2۷

 15 خیو بلوچستان در تار ستانیس یاستاندار یره گو ف یامور اجتماع
 مرداد.

سییازمان مردم  رینگارنده با مد مصللاحبه(. 1399بهروز. ) ،یمینع-28
خرداد 10 خیو بلوچستان در تار ستانیدر استان س ینهاد به رسم مهربان

1399. 
ص-29 س ،یرین شم انداز داریتوسعه و توسعه پا(. 138۴. )نیح : چ

 بز.س رهیجهان سوم. دا
خوب در اسییی ییاد  یحکمران گییاهیجییا (.1398نوربخش، بهمن.)-30

 تافیره)ره(.  ی یامام خم شهیو اند رانیا یاسالم یجمهور یباالدست
 .1398 زییپا ۴8. شماره  انقالب اسالم

ماع  در جهت جهان (. 139۴والس، آرین. )-31 معرفت اجت

 .. یحیی زاده پیرسرایی. حسین. علمی و فره گیپایدار

 میزان. تهران:  .سیاستگذاری عموم (. 1388حید، مجید.)و-32

 نینقشلله راه ع وم زم (.1393. ) ایم ،یرج دیفاطمه. ب ،یاوری-33
 عت،. انتشارات وزارت ص و ب وچستان ستانیو معدن استان س

 .کشور یو اکتشافات معدن ش اسیینمعدن و تجارت سازمان زم
 منابع انگ یس 
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