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 چکیده

 ،که سیستم منابع آب بیشترین تأثیرپذیري را از پدیده تغییر اقلیم دارد آنجا از
 ،کنندکه نیازهاي اجتماعی و اکولوژیکی آب را مدیریت مییی هاسازمان

باشند. توانند بیشترین تأثیر را در ایجاد سازگاري با این پدیده داشته می
ظرفیت سازگاري سیستم منابع آب تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. 

 تیظرف افزایش دهندهاز عوامل نشان یکهر  یفیتک يارتقا کهيطورهب
شانگر ن و به تبع آن ییراتتغ ینمنابع آب در مقابل ا یستمکل س يسازگار

 . در مطالعه حاضر موانع سازگاري سیستماستکمتر در مقابل آن  پذیريیبآس
اري هاي اداز منظر دستگاهمنابع آب حوضه قرنقو در برابر تغییرات اقلیم 

ه دها مشخص ششناسایی و روابط علی بین آنمرتبط با مدیریت منابع آب 
یل اساس روش تحلکیفی و بر اتمطالعه در چارچوب استراتژي تحقیق .است

دیریت له مأبا مس مرتبطهاي نفرات کلیدي در سازمانبا  تماتیک و مصاحبه
، روش در این مطالعه گیرينمونه است. روش انجام شده قرنقو آب حوضه

مصاحبه اشباع نظري  25با انجام  .گلوله برفی استو  هدفمند گیريمونهن
دیگر نیز انجام شد؛ ولی مصاحبه  2حاصل شد و به منظور اطمینان بیشتر، 

هد د. نتایج حاصل نشان میاطالعات جدیدي به اطالعات قبل اضافه نشد
: موانع ناشی از تم اصلیموانع سازگاري در حوضه مورد مطالعه در قالب سه 

 ار دارد.قر خصوصیات محیطیي و خصوصیات بازیگران، خصوصیات ساختار
 موانع بین یلّروابط عِ ،م کیفیپویایی سیستبا استفاده از رویکرد  در نهایت
 .استه دشپیشنهاد  آنهاغلبه بر  برايراهکارهایی  شده و شناسایی 

 
پذیري، موانع سازگاري، ظرفیت تغییر اقلیم، آسیب :کلمات کلیدی

 .سازگاري
 24/9/1451تاریخ دریافت مقاله: 

 15/3/1451: مقاله پذیرش تاریخ

 
 دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. -1
دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز،  ،يزیرو برنامه ياستاد گروه توسعه اقتصاد -2

 تبریز، ایران.
 ست،یز طیدانشکده مهندسی عمران و پژوهشکده مح کیدروانفورماتیاستاد قطب ه -9

 ینعتدانشگاه ص ياستگذاریمدعو پژوهشکده س یعلم أتیدانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ه
 .فیشر

 نویسنده مسئول -*
 امکانپذیر است. 1451در مورد این مقاله تا پایان زمستان  (Discussion)بحث و مناظره 

Identification and Thematic Analysis of 

Barriers to Adaptation to Climate Change in 

the Water Resources System (Case Study: 

Qarranqu Basin) 
 

2F. Ghorbani, D. Behboudi2*, and M. Zarghami3 

 

 
Abstract 
Since the water resources systems are most affected by the 

climate change phenomenon, the organizations which manage 

the social and ecological demands of water can greatly impact 

the adaptation to this phenomenon. The adaptive capacity of a 
water resources system is influenced by various factors and the 

improvement of each of these factors would lead to an increase 

in the adaptation capacity of the entire system against the 

climate change and accordingly less vulnerability against it. In 
this article, the barriers to the adaptation of the water resources 

system of the Qarrangu basin against climate change have been 

identified from the perspective of administrative institutions 

related to water resources management and the causal 
relationships between these institutions have been 

investigated. The study was carried out in the framework of 

qualitative research strategy and based on thematic analysis 

method and interviewing the key people in the organizations in 
charge of the water management in the watershed. Using 

purposeful sampling under the snowball method and 

conducting 20 interviews, the theoretical saturation was 

achieved. Aiming at more reliability 2 more interviews were 
also conducted but no extra information was acquired. The 

results show that adaptation barriers in the studied basin can be 

categorized in three main groups; barriers caused by the 

attributes of actors, by the characteristics of the water resources 
system structure, and by the environmental characteristics. 

Finally, using the system dynamic analysis approach, the 

causal relationships between the barriers have been identified 

and solutions have been proposed to overcome such. 

Keywords: Climate Change, Vulnerability, Barriers to 

Adaptation, Adaptation Capacity. 
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 مقدمه  -7

تغییر اقلیم آثار چشمگیري بر روي میزان و الگوي بارش، دما، تبخیر 
هاي حدي و تعرق، رواناب سطحی و در نتیجه احتمال وقوع پدیده

هیدرولوژیکی دارد. این پدیده همچنین بر توزیع مکانی، در دسترس 
 گذارد. بنابراین، سازگاري با پیامدهايمی تأثیربودن و تقاضا براي آب 

ناپذیر تغییرات اقلیم به یک ضرورت در سطح جهانی تبدیل اجتناب
عی هاي طبیتعدیل در سیستم»شده است. سازگاري معموالً به عنوان 

هاي آب و هوایی واقعی یا مورد انتظار یا انسانی در پاسخ به محرک یا
 برداريهاي سودمند بهرهها، که آسیب را تعدیل یا از فرصتاثرات آن

. هدف اصلی (Parry et al., 2007شود )تعریف می« کندمی
 هاي انسانی وپذیري سیستمهاي سازگاري، کاهش آسیبسیاست

 وهوایی است. یم آبطبیعی در برابر تغییر رژ
 

موانع به عنوان دلیلی براي تبدیل نشدن ظرفیت سازگاري به کنش 
(Adger, 2009 یا به عنوان یکی از دالیل ظرفیت سازگاري پایین ،)

(. Eisenack, 2012 Moser, 2010; Ekstromشوند )شناخته می
ش هاقدامات سازگاري را کا تأثیردانند که کارایی و موانع را عواملی می

ها یا ایجاد دهند یا ممکن است منجر به از بین رفتن فرصتمی
توان با اقدام فردي یا جمعی با تالش هاي باالتر شوند که میهزینه

هاي تفکر، اراده سیاسی و هماهنگ، مدیریت خالق، تغییر شیوه
ها غلبه کرد، از ها و نهادها، بر آنبندي مجدد منابع، کاربرياولویت

هاي فهرست متعدديها را کاهش داد. مطالعات ب کرد یا آنها اجتناآن
در ایجاد ظرفیت سازگاري با تغییر  مؤثر بعدي از موانع یا عواملتک

 ;Adger et al., 2009; Goulden et al., 2009) انداقلیم، ارائه کرده

West et al., 2009; Burch, 2010; Ford et al., 2010; 

Jantarasami et al., 2010; Biesbroek et al., 2011; Runhaar 

et al., 2012)ده بندي ارائه شترین مطالعات، طبقه. اما یکی از برجسته
است که بین  (1IPCC) براي تغییر اقلیمدول هیأت بینتوسط 

( و موانع )مالی، آورانهفنهاي )فیزیکی، اکولوژیکی و محدودیت
 Adger) دشوقائل میاطالعاتی، شناختی، اجتماعی و فرهنگی( تمایز 

et al., 2007).  هاي متفاوتی از موانع دهه گذشته ارزیابیدو در
 برخی از این مطالعات موانع، شده استسازگاري با تغییر اقلیم انجام 

ي بند، شناختی، فرهنگی و نهادي دستهآورانهفن را به موانع مالی،
تر تحت گسترده( و برخی به طور Eakin and Luers, 2006اند )کرده

سانی ان، عناوین موانع طبیعی )شامل موانع فیزیکی و اکولوژیکی(
و اقتصادي( و اجتماعی  آورانهفن، ی)شامل موانع اطالعاتی، دانش

 اند)شامل موانع شناختی، هنجاري و نهادي( مورد مطالعه قرار داده
(Jones and Boyd, 2011) .Moser and Ekstrom (2010) 

زي ریبندي موانع در برنامهتري در قبال دستهخشیبرویکرد بین

ها موانع سازگاري را تحت عناوین رهبري، آن ،اندسازگاري اتخاذ کرده
م برغ. اندکردهبندي طبقهها و باورها منابع، ارتباطات، اطالعات، ارزش

هادها را هایی که ناینکه مطالعات بسیاري در خصوص شناسایی ویژگی
ه انجام شد شوندها در این امر میکنند یا مانع آنمی قادر به سازگاري

، کننده تقویتاست، با این حال شرایطی که تحت آن عوامل تعیین
شوند یا چگونگی ظهور میایجاد یا بین نهادها به اشتراک گذاشته 

بر ها آنگذاري تأثیر(، تداوم و Azhoni et al., 2017موانع سازگاري )
آب، به خوبی تبیین نشده  منابع مدیریت ظرفیت سازگاري نهادهاي

(. دستیابی به اهداف مطلوب سازگاري Eisenack et al., 2014است )
فقط مشروط به ظرفیت سازگاري نیست، بلکه به عوامل بسیاري شامل 

 Azhoni etاجتماعی نیز بستگی دارد ) -عوامل فرهنگی و اقتصادي

al., 2017گیران( که درک از ریسک توسط تصمیم (Smith et al., 

2014; Liu et al., 2016)،  تمایل به اقدام در جهت سازگاري
(Adger et al., 2009; Grothmann et al., 2013; Gifford et 

al., 2011از آن جمله هستندبندي اقدامات ( یا اولویت. Nelson 

اي موانع سازگاري با تغییر اقلیم را در دو دسته موانع در مطالعه (2011)
گري قرار داده است که موانع بازار شامل موانع ازار و موانع تنظیمب

اطالعاتی، موانع شناختی، موانع بازدارنده از خودآمادگی، موانع 
 هاي مبادالتیگذاري و موانع ناشی از پیامدهاي خارجی و هزینهسرمایه
موانع سازگاري با  معتقدند  Eisenack and Stecker (2012) است.

( منابع 2 ؛( اطالعات1دسته خالصه کرد:  4توان در تغییر اقلیم را می
( روابط پیچیده کنشگران. 4هاي اقدام و ( انگیزه9 ،موجود و در دسترس
Weyrich (2016)  هبدر مطالعه خود موانع سازگاري با تغییر اقلیم را 

ع موانع رهبري، مواندسته شامل: تضاد مقیاس زمانی و تضاد منافع،  1
هاي نهادي و هاي علمی و دانش، محدودیتسیاسی، منابع، داده

 ها و انگیزهها، ارزشحکمرانی، موانع ارتباطی و فقدان آگاهی، نگرش
 تیم 2518در سال  .بندي کرده استتقسیمفرایند سازگاري  و
2NCCARF موانع، و کارگروه انرژي و محیط زیست دولت استرالیا 

 -ي با تغییر اقلیم را موانع حکمرانی، سیاستگذاري، اجتماعیسازگار
 .Azhoni et alاند. شناختی، منابع و اطالعات معرفی کردهروان

، موانع موجود در سیستم منابع آب هند را ناشی ايدر مطالعه (2017)
اي هاز فرآیندهاي بوروکراتیک پیچیده و از باال به پایین و شکست

نهادي براي تسهیل هاي موثر بینجاد شبکهسیستمی که مانع ای
و  میلاق رییبا تغ ياز سازگار تیانجمن حما دانند.شود، میسازگاري می

با قرار  Weyrich (2016)با الهام از مطالعه  2525در سال  9توسعه
دادن موانع سیاسی، زیرمجموعه موانع ناشی از تضاد منافع و تضاد 

اي در مطالعه Ahsan et al. (2021) اند.مقیاس زمانی، معرفی کرده
یر هاي محلی در سازگاري با تغیبرخی شیوهاند که به این نتیجه رسیده

انند داقلیم ناپایدار هستند، علت را هم در معیشتی بودن کشاورزي می
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اذ اغلب اتخ ؛شودها میمدت توسط آنکه منجر به اتخاذ تدابیر کوتاه
تغییر اقلیم با تأمین معیشت  سازگاري با براياقدامات بلندمدت 

 مدت در تعارض است. کوتاه
 

شود مطالعات زیادي در دنیا به منظور همانطور که مالحظه می
سازگاري با تغییر اقلیم انجام شده است، در و عوامل شناسایی موانع 

مناطق مختلف با توجه به تفاوت در اقلیم و موقعیت جغرافیایی و 
اي هبندينهادها و حکمرانی کشورها، دستههمچنین تفاوت در ساختار 

طالعه مدر پوشانی در بسیاري موارد، متفاوت هستند. ارائه شده برغم هم
رو نیز با توجه به شرایط جغرافیایی و نهادي کشور و حوضه مورد پیش

. عالوه ودشموانع سازگاري با تغییر اقلیم شناسایی تالش شده مطالعه 
، مشخص شد این مطالعات اغلب به داخلی با بررسی مطالعات ،بر این

 ,.Ansari et alاند )ارزیابی ظرفیت سازگاري با تغییر اقلیم پرداخته

2018; Ghotbizadeh et al., 2018; Jamshidi et al., 2021 و )
اي که با رویکرد مطالعه حاضر، به شناسایی موانع سازگاري مطالعه
این در  .اخته باشد، مشاهده نشدمنابع آب با تغییر اقلیم پرد هايسیستم

موانع سازگاري سیستم منابع آب با تغییر اقلیم در حوضه قرنقو قاله، م
ه مدیریت منابع آب و مصاحب مرتبط با تیهاي دولبا شناسایی سازمان

ها شناسایی، تحلیل و بررسی شده با مدیران و کارشناسان این سازمان
 است.

 

 مواد و روش پژوهش -8

قسمت ابتدا به معرفی مشخصات منطقه مورد مطالعه پرداخته در این 
توصیف  شود.شده و سپس رویکرد تحلیلی و کیفی پژوهش معرفی می

جامعه نمونه و نیز معرفی مدل مفهومی تحقیق در این قسمت انجام 
 شده است.

 

 منطقه مورد مطالعه -8-7

اشد. بو میمنطقه مورد مطالعه در این پژوهش حوضه آبریز رودخانه قرنق
دقیقه و  20درجه و  40محدوده این حوضه آبریز بین طول شرقی 

دقیقه قرار دارد.  05درجه و  93دقیقه تا  05درجه و  98عرض شمالی 
اوزن است که هاي اصلی رودخانه قزلشاخهسررودخانه قرنقو یکی از 

متر از سطح دریا واقع در  9353از دامنه کوه سهند با حداکثر ارتفاع 
. ستا رستان هشترود در استان آذربایجان شرقی سرچشمه گرفتهشه

در این حوضه هشت رودخانه جاري است که رودخانه قرنقو با طول 
 143غربی و میانگین آبدهی ساالنه  -کیلومتر در جهت شرقی 125

(. Golfam & Sadat, 2019میلیون مترمکعب، رودخانه اصلی است )
متر بوده که از این میلی 3/459 متوسط بارندگی ساالنه کل حوضه

با درنظر گرفتن  .شودمتر تبخیر میمیلی 8/992 مقدار به طور متوسط
میلیون متر  4/205 میزان تبخیر و بارش، حجم آب خروجی از حوضه

مکعب برآورد شده است. متوسط حداکثر، حداقل و میانگین دما در کل 
گراد است. سانتیدرجه  9/1و  1/1، 3/14 محدوده حوضه، به ترتیب

اغلب اهالی منطقه کشاورز و خرده مالک هستند و از طریق کشاورزي 
در (. Heydari & Moghimi, 2007کنند )و دامداري امرار معاش می

 ، موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه قابل مشاهده است.1شکل 
 

هاي ارائه شده در سند و مطابق گزارش هاي انجام شدهبا بررسی
د دهه چناستان در این مشخص شد که  آمایش استان آذربایجان شرقی

 The) مهاجرفرست کشور قرار داردهاي زمره یکی از استانگذشته در 

Spatial Planning Document of East Azerbaijan Province, 

ها در درون استان نیز . این در حالی است که روند مهاجرت(2021
دهد، به نحوي که توازن جمعیت در پهنه الگوي متفاوتی را نشان می

یري از قرار داده و تعداد کث تأثیرشرقی و غربی استان را تحت 
و  هاي هشتروداز جمله شهرستان هاي پهنه شرقیشهرستان

هاي پهنه غربی مهاجرپذیر مهاجرفرست و شهرستانچاراویماق 
هاي محیطی از جمله توپوگرافی، شیب، دما، هستند. عوامل و توان
بسزایی در حجم مهاجرت و خالی  تأثیراراضی  بارندگی، آب و قابلیت

از جمله انی این جوامع به دالیل مختلف شدن روستاها دارند. ناتو
 ،هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خاص کشورویژگی

ها در مقابله با عوامل طبیعی از جمله خشکسالی، موجب عدم توانایی آن
سیل، زلزله، کمبود آب، رانش زمین و فرسایش خاک گردیده و در 

ه و مجبور به نهایت، مغلوب شرایط و عوامل نامساعد طبیعی گشت
اند که در نتیجه، چنین مهاجرت و رها کردن سکونتگاه خود شده

 ند.اروستاهایی به مناطقی غیرمسکونی و خالی از جمعیت تبدیل شده
جهاد کشاورزي استان، عمده مساحت سازمان براساس آمار دریافتی از 

اراضی کشاورزي آبی و باغی در نیمه غربی استان و عمده اراضی 
هاي جنوب و جنوب شرقی دیم و زراعی استان نیز در قسمت کشاورزي

هاي چاراویماق، میانه و هشترود قرار استان و در محدوده شهرستان
 The Spatial Planning Document of East Azerbaijan) ددار

Province, 2021).  همانطور که اشاره شد، بخش کشاورزي در حوضه
 ان آذربایجان شرقی واقع شده است،قرنقو که در شهرستان هشترود است

باشد، کشاورزي دیم در مقابل کشاورزي آبی، عمدتاً به صورت دیم می
پذیري بیشتري در مقابل تغییرات اقلیم دارد، طبق مشاهدات آسیب

هاي اخیر بسیاري از روستاهاي مناطق جنوب صورت گرفته، طی سال
یل به دل شرقی استان بخصوص روستاهاي تابع شهرستان هشترود

تغییرات اقلیم و عدم دسترسی به منابع آب جهت کشاورزي، خالی از 
ق اطالعات ارائه شده در سند آمایش استان ـــمطاب سکنه شده است؛
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Fig. 1- Geographical Location of Qarranqu Basin 

  موقعیت جغرافیايی حوضه قرنقو -7شکل 

 
آذربایجان شرقی، در حوضه قرنقو که شامل شهرستان هشترود و 

روستاي خالی از سکنه وجود  93و  44باشد، به ترتیب چاراویماق می
هاي دوم و سوم از این حیث قرار دارد که در استان به ترتیب در رتبه

این در حالی است که با انجام اقدامات سازگاري با تغییر  گیرند.می
هایی که منجر مهاجرتاز جمله  ،از آثار سوء این پدیده توانیماقلیم 

  کاست. شوند،به عدم توازن جمعیتی در استان و کشور می
 

 رويکرد تحلیلی  -8-8

هاي کیفی و ابزار گردآوري اطالعات پژوهش حاضر از نوع پژوهش
 هاي عمیق است. روایی محتوايساختاریافته و مصاحبهپرسشنامه نیمه
هاي استفاده شده و سؤاالت مصاحبه توسط همکاران تحقیق، روش

ه از آنجایی که هدف مطالعپژوهشی مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفتند. 
حاضر شناسایی موانع سازگاري با تغییر اقلیم از دیدگاه کارشناسان و 

ه شناسایی ـرحله اول بـماشد، در ـبهاي دولتی میمدیران سازمان
با مدیریت منابع آب پرداخته شد که شامل  هاي دولتی مرتبطسازمان

اي، سازمان جهاد کشاورزي، سازمان محیط زیست، شرکت آب منطقه
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و  ریزيسازمان منابع طبیعی و آبخیزداري، سازمان مدیریت و برنامه
، باشداستانداري آذربایجان شرقی و امور آب شهرستان هشترود می

 در حوزه منابع شناسان مطلعکاري نیز از نظرات مواردعالوه بر این در 
مشخص شده است. سپس با  1که در جدول  آب، بهره گرفته شد

گیري نظري( تحت روش گیري هدفمند )نمونهاستفاده از نمونه
 زمان هرها انتخاب و مصاحبه صورت گرفت. مدتنمونه ،برفیگلوله

 1455در زمستان سال  کهباشد دقیقه می 20مصاحبه به طور متوسط 
همانطور که اشاره شد، روش گردآوري اطالعات در  م گرفته است.انجا

مصاحبه  25باشد. با انجام هاي عمیق میمطالعه حاضر مصاحبه
پژوهش به اشباع نظري رسید و به منظور اطمینان از اینکه انجام 

 2اید، افزهاي بیشتر اطالعاتی به مجموعه اطالعات قبلی نمیمصاحبه
بلی هاي قشد، ولی اطالعات جدیدي به یافته مصاحبه دیگر نیز انجام

مصاحبه، از اشباع نظري  22اضافه نگردید به همین منظور با انجام 
مورد  22تعداد نمونه انتخاب شده اطمینان حاصل گردید؛ بنابراین 

بعد از  باشد،می هاي ذکر شدهشامل مدیران و کارکنان سازمان
 ، از روش تحلیل تماتیکهاي عمیقشناسایی نمونه و انجام مصاحبه

4(TA)  به عنوان روشی براي شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي
هاي متنی ها و دادههاي کیفی به دست آمده از مصاحبهموجود در داده

و نیز روشی براي طراحی الگوي مفهومی مناسب، تالش شده است تا 
ا هموانع سازگاري با تغییر اقلیم شناسایی و الگوي روابط بین آن

اي هد. در این مطالعه به منظور شناسایی موانع، مصاحبهشوشناسایی 
 & Maxqda2020 (Kuckartzافزار نرمصورت گرفته با استفاده از 

Radiker, 2019 )شد. در نهایت کدهاي مشخص شده در  کدگذاري
لیل بندي و مورد تجزیه و تحقالب موانع سازگاري با تغییر اقلیم دسته

به منظور نمایش روابط پیچیده بین موانع  ،همچنین قرار گرفت.
 پویایی سیستمرویکرد هاي فرعی و اصلی از سازگاري در قالب تم

هاي بازخوردي استفاده گردید، به این منظور از و ابزار حلقهکیفی 
 استفاده شده است. Vensim PLE X32 version 6.3Gافزار نرم

 
Table 1- Descriptive statistics of the sample 

 آمارهای توصیفی نمونه -7جدول 
Education range 

of interview 

The age range of 
interviewees 

Number Title 

Bachelor-Master 35-65 5 Regional Water Company 

Bachelor- Master 45-65 6 Agricultural Organization 

Bachelor- Ph.D. 40-55 3 Organization of Environment 

Ph.D. 29-45 3 Natural Resources Organization 
Ph.D. 45-57 2 Management and Planning Organization 

Ph.D. 63 1 Provincial Government 

Master- Ph.D. 55-65 2 Experts 

ی سیستم بازیگران اصل بررسی موانع سازگاري با تغییر اقلیم، به منظور
 عمیقهاي منابع آب حوضه قرنقو شناسایی و از طریق مصاحبه

ها مورد بازبینی سپس متن مصاحبه ،آوري شداطالعات مورد نیاز جمع
سناد، ها و اکدگذاري متن مصاحبهتحلیل و وپس از تجزیهقرار گرفت و 

هاي فرعی بازبینی و در شد، در مرحله بعد تمهاي فرعی مشخصتم
ي با موانع سازگاربندي گردید. در این مطالعه هاي اصلی دستهقالب تم

یگران، خصوصیات باز تِم اصلی:سه قالب تغییر اقلیم حوضه قرنقو در 
ف ت. مراحل مختلمطرح شده اسکیفیت ساختاري و کیفیت محیطی 

، و هاي اولیه، فرعیرویکرد تحلیل تماتیک شامل عبارات معنایی، تم
 پیوست مقاله ارائه گردیده است. Iاصلی در قالب جدول 

 
و  موانع سازگاري با تغییر اقلیمهاي اصلی شماتیک شامل تمتصویر 

است. با توجه به شناسایی  ارائه شده 2ها در شکل نحوه ارتباط آن
سازگاري با تغییر اقلیم در قالب متغیرهاي متعدد و همچنین وجود موانع 

ع در تر روابط بین موانها، به منظور نمایش واضحروابط پیچیده بین آن
در  شده است،این تصویر ارائه مختلف،  گانه(هاي اصلی سه)تم ابعاد

ها به تفصیل مطرح و بنديو دسته هاتمهاي بعدي هر کدام از بخش
 بین متغیرها مشخص خواهد شد.روابط 

 
Fig. 2- Schematic of the relationship between main 

themes of adaptation barriers against climate 

change 
های اصلی موانع سازگاری با شماتیک روابط بین تم -8 شکل

 تغییر اقلیم
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، کیفیت شرایط محیطی که اقدامات (2شماتیک )شکل  تصویرمطابق 
فیت مستقیمی با کی تأثیردهد سازگاري با تغییر اقلیم در آن رخ می

سیستم منابع آب دارد.  0ساختار نهادي و همچنین خصوصیات بازیگران
یري گبه این معنی که کیفیت باالي شرایط محیطی منجر به شکل

در جهت افزایش ظرفیت سازگاري با تغییر تر مناسبساختار نهادي 
شرایط محیطی مساعد منجر به تقویت  ،نینهمچ ،گردداقلیم می

خصوصیات متناسب با ظرفیت سازگاري باال در بازیگران سیستم 
شود. از طرف دیگر بین کیفیت نهادي و خصوصیات بازیگران می

 طرفه وجود دارد که تقویت هر کدام سیستم نیز یک رابطه مستقیم دو
ش ظرفیت افزایها منجر به ارتقاي کیفیت دیگري در جهت از آن

ه در مشخص شد تمشود. در نهایت هر سه سازگاري با تغییر اقلیم می
کیفیت محیطی، کیفیت ساختاري و خصوصیات بازیگران،  :این مطالعه

داراي روابط مستقیم با ظرفیت سازگاري با تغییر اقلیم بوده و تقویت 
گردد. افزایش ظرفیت هر کدام، منجر به ارتقاي ظرفیت سازگاري می

سیستم منابع  8آورياري با تغییر اقلیم در سیستم منابع آب نیز تابسازگ
یرات پذیري از این تغیآب را در برابر تغییر اقلیم افزایش داده و آسیب

 دهد.را کاهش می
 

 ی تحقیقهايافته -3

هاي در اسناد و مدارک سیاستی و برنامه هاي انجام شدهبا بررسی
تحت عنوان برنامه جامع مشخص شد برنامه جامعی  تدوین شده،

ي ادر کشور اعم از سطح ملی، استانی و حوضه سازگاري با تغییر اقلیم
اي که بتوان آن را در جهت سازگاري با اثرات وجود ندارد، تنها برنامه

ي موسوم به طرح سازگارکلی تغییر اقلیم در بخش آب دانست، طرحی 
اي باشد و از ابتدملی و استانی مطرح می آبی است که در سطحبا کم
که البته این طرح هنوز فاقد  ده استابالغ شاجرا  براي 1455سال 

 .هاي دقیق، منابع اعتباري و زمانبندي اجرایی استاهداف کمی، پروژه
مرتبط با هاي مطابق اظهارات مدیران و کارشناسان سازمان ،همچنین
هاي سازمانی اماتی در قالب پروژهآب منطقه مورد مطالعه، اقد مدیریت

گیرد. به عنوان مثال در جهت سازگاري با تغییر اقلیم صورت می
توان به عناوینی همچون طرح تحول بخش کشاورزي، استفاده از می

هاي آبیاري مدرن، هاي مقاوم به خشکی، استفاده از سیستمگونه
کشت اصالح الگوي کشت و استفاده از تکنولوژي روز دنیا در 

محصوالت زراعی که از اقدامات سازمان جهاد کشاورزي استان 
، اشاره کرد. شرکت آب استآذربایجان شرقی و شهرستان هشترود 

اي استان و امور آب شهرستان هشترود نیز به منظور سازگاري منطقه
اي هبخشی آبطرح احیا و تعادل قبیلبا تغییر اقلیم اقداماتی از 

ر همانطو. را در دستور کار دارندآبی ري با کمزیرزمینی و طرح سازگا

هاي دولتی شناسایی شده در سیستم منابع آب سازمانکه اشاره شد 
قداماتی در هر کدام با توجه به اهداف سازمانی خود، احوضه قرنقو 

را آبی در دست اججهت سازگاري با تغییر اقلیم و یا سازگاري با کم
امع ـون طبق برنامه مشخص و جاقدامات تاکن این و لیکن ؛دارند

دامات هماهنگ و یکپارچه( نبوده است. در واقع ـ)مجموعه اق
 له آب و تغییر اقلیم به صورت بخشیأهاي مختلف مرتبط با مسسازمان

ی آباند. در خصوص طرح سازگاري با کمو سازمانی اقداماتی انجام داده
 سطح استان، هاي متولی این امر درنیز یکی از کارشناسان سازمان

قبل از اینکه این اقدامات تحت عنوان طرح سازگاري »دارد: اظهار می
ا هآبی مطرح باشند، جزء وظایف سازمانی بلندمدت این دستگاهبا کم
که  1938شود گفت از سال اند، اما در دو سه سال اخیر، یا میبوده

ابله قآبی در سطح ملی مطرح و جایگزین عنوان معبارت سازگاري با کم
 رویکرد از آن زمان به این طرفبا تغییر با کم آبی و خشکسالی شده 

درست  .آبی عوض شدبه بحث سازگاري با کمها نحوه ورود سازمان
است که وظایف تعریف شده همان وظایف قبلی است و عیناً تکرار 

را  آبیکه موضوع سازگاري با کم در واقع هدف این بودشوند، ولی می
ته کنند، یعنی از حاشیه بیاورند به متن اصلی. تمام برجس تاحدي
آبی و مدیریت شرایط هایی که قرار است براي مدیریت کمبرنامه

آبی انجام شود به صورت منسجم و منظم، مدون و اضطراري کم
دار تعریف شود که البته این طرح در ابتداي مسیر خود قرار دارد زمان

 . «توان اظهارنظر کردنمی نیز فعالً نآ و در مورد موفق بودن یا نبودن
 

تم منابع سیس با تغییر اقلیمموانع سازگاری های اصلی تم -3-7

 آب حوضه قرنقو

در این بخش قصد بر این است که مشخص شود چه علل و عواملی 
هاي مربوط هاي اخیر و برغم اینکه بحثمنجر شده است که طی دهه

به تغییر اقلیم و اثرات آن بر سیستم منابع آب در سطح دنیا مطرح بوده 
و اقدامات اساسی نیز در برخی کشورها به منظور سازگاري با آن انجام 

چندان شده، در کشور ما و به طور ویژه در منطقه مورد مطالعه، اقدام 
ب انجام آ مؤثري به منظور سازگاري با تغییر اقلیم در سیستم منابع

هاي صورت گرفته بررسی نگرفته است. این سؤال در قالب مصاحبه
همانطور که در مبحث معرفی هاي دریافت شده، شد و مطابق پاسخ

قو موانع سازگاري با تغییر اقلیم حوضه قرننمودار شماتیک نیز اشاره شد 
خصوصیات بازیگران، کیفیت  اصلی: تمسه قالب در شناسایی و 

که در ادامه مورد  بندي شده استدستهیفیت محیطی ساختاري و ک
 .گیردبحث قرار می

راد منظور از بازیگران، اف :گرانيباز اتیاز خصوص یموانع ناش -

هایی هستند که در ارتباط با ظرفیت سازگاري سیستم منابع آب و گروه
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گران کننده دارند، در این مطالعه بازیدر مقابل تغییر اقلیم نقش تعیین
 هاي دولتی وبازیگران سازمان :شونددو دسته کلی تقسیم میبه 

اي، سازمان جهاد کشاورزي، سازمان گیر )شرکت آب منطقهتصمیم
زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداري، سازمان مدیریت و محیط
م ( و بازیگران غیردولتی و مردشرقیآذربایجان ریزي و استانداريبرنامه

الزم به یاداوري است ها(. بخش خصوصی و سمنمحلی )کشاورزان، 
که مطالب مربوط به خصوصیات بازیگران در این مقاله از منظر 

 2بازیگران دولتی بررسی و تبیین شده است. همانطور که در جدول 
 شبخموانع ناشی از خصوصیات بازیگران، در دو قابل مشاهده است، 

3شامل عوامل شناختی فرعی
خودسازگاري و عواملی که مانع  

  .شوند، قرار دارندمی در مقابل تغییر اقلیم 1بازیگران
 

Table 2- Barriers due to actors’ attributes 

 موانع ناشی از خصوصیات بازيگران -8جدول 

Cognitive factors 
Disincentives for self-

preparedness 

Lack of risk perception  

Weak awareness 

Incompatible values and 

beliefs 
Lack of adaptive beliefs 

Lack of Interest in change 

Short-term attitude  

Lack of motivation 

Dependence on water 

Lack of autonomy 
Weak empowerment program 

 

 یتروانشناخ یاتدسته از موانع شامل خصوص ینا :یعوامل شناخت

 یماقل رییبا تغ يسازگار براي هاآن ییاناکه بر تو باشدیم یگرانباز
 یصورت گرفته موانع شناخت هايمصاحبه یاست. با بررس گذارتأثیر

ر بودن باور نداشتن به مؤث ی،شامل: ضعف آگاه یماقل ییربا تغ يسازگار
 ییر،غبه ت یلعدم تما یم،اقل ییرتغ یسکعدم درک ر زگاري،اقدامات سا

 جودو و( بلندمدت بر مدتمنافع کوتاه اولویت) مدتغلبه نگاه کوتاه
 یماقل ییربا تغ يناسازگار با اقدامات سازگار يوجود باورها نیز و هاارزش
 است.

 

حتی اگر خطرات ناشی از  عوامل بازدارنده از خودآمادگی:

هاي سازگاري درک شوند، ممکن است بازارها تغییرات اقلیم و گزینه
اي وکارها ایجاد نکنند تا برهمیشه عالئم مناسبی را براي افراد و کسب

 عنوانها اغلب بهتغییرات اقلیم آماده شوند. به عنوان مثال، دولت
که دیگران انجام  هاي سازگاريحل براي انتخابگر آخرین راهبیمه
هاي انگیزه کنند کهایجاد می 3اخالقی مخاطرهعمل کرده و دهند، می

(. در واقع وقتی در صورت Nelson, 2011دهد )خودآمادگی را کاهش 
وارد شدن خسارت به بازیگران محلی ناشی از وقایع تغییر اقلیم، بیمه 

نحوه دیده، بدون توجه به کشاورزي ملزم به جبران خسارت زیان
ود شعملکرد فرد در مقابله با این وقایع است، نگرشی در افراد ایجاد می

که در هر صورت چه اینکه اقداماتی در جهت مقابله با تغییر اقلیم انجام 
ها توسط دولت و به عبارتی بیمه دولتی جبران بدهند یا نه، خسارات آن

آمادگی خواهد شد. در این صورت است که انجام هر اقدامی جهت خود
توسط بازیگران محلی )کشاورزان( پرهزینه و غیرعقالنی خواهد بود. 
عوامل بازدارنده از خودآمادگی در سیستم منابع آب منطقه مورد مطالعه 

قدان باشند: فشوندگان مطرح شد به این شکل میکه توسط مصاحبه
و کشاورزي معیشتی، نداشتن  15انگیزه نیروي انسانی، وابستگی به آب

روابط علی بین  .11هاي توانمندسازيدي عمل و ضعف در برنامهآزا
موانع سازگاري ناشی از تغییر اقلیم که ناشی از ویژگی بازیگران 

 ، نمایش داد.9توان در قالب شکل باشد را میمی
 

تولید اطالعات شفاف و قابل فهم در سطوح مختلف منجر به افزایش 
اي آن هو شناخت آثار و نشانه سطح آگاهی بازیگران از تغییرات اقلیم

شود. افزایش و همچنین خطرات و پیامدهاي ناشی از وقوع آن می
شود. درک سطح آگاهی منجر به افزایش احتمال درک ریسک می

مناسب از ریسک و احتمال وقوع شرایط نامساعد در آینده منجر به 
حلی مگیران و مردم ایجاد انگیزه در بازیگران مختلف از جمله تصمیم

اي هو اتخاذ تصمیم و تمایل به ایجاد تغییرات در جهت کاهش ریسک
ري، تواند در ایجاد فضایی براي نوآوشود. تمایل به تغییر میاحتمالی می

 د.نقش بسزایی داشته باش ،تفکر خالق و تغییر روندهاي مخرب موجود
هایی که مرتبط با ها و مشاهدات صورت گرفته در سازمانبا بررسی

هاي ثابتی در پیش گرفته یریت آب هستند در اکثر موارد رویهمد
هیچ فضایی در جهت ایجاد نوآوري و تغییر در  شود و تقریباًمی

شود. از طرف دیگر میزان آگاهی بازیگران روندهاي گذشته دیده نمی
و همچنین وجود اطالعات با کیفیت و شفاف در ارزیابی عملی بودن 

 هايازیگران بخصوص بازیگران سازماناقدامات سازگاري توسط ب
 گذار است.تأثیردولتی، بسیار 

 

ه ـدهنده ضرورت نیاز بدت تغییرات اقلیم نشانـماهیت بلندم
ه منظور سازگاري با آثار ناشی از آن ـامع و بلندمدت بـهاي جبرنامه

گرفته و اظهارات هاي صورتررسیـه با بــن در حالی است کـاست. ای
ع مدت بر منافشوندگان، در سیستم منابع آب، منافع کوتاهمصاحبه

ضعف در کیفیت اطالعات و عدم باور به اقدام،  بلندمدت ترجیح دارد.
ضعف در قوانین و مقررات، عدم اعتماد کشاورزان به اطالعات و 

هاي گیري نگرشتواند منجر به شکلسازوکارهاي موجود می
مدت شود.کوتاه
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Fig. 3- Casual relationship between barriers due to actors’ attributes 

 صیات بازيگرانروابط علی بین موانع ناشی از خصو -3شکل 

 
یري گرویه و شکلمدت، خود منجر به برداشت بیترجیح منافع کوتاه

شود، چراکه در صورت همکاري یکی منابع آب میرقابت در برداشت از 
از بازیگران، هیچ سازوکار قانونی جهت تضمین همکاري طرف مقابل 

هاي دولتی نیز این تضاد به وفور قابل وجود ندارد. در بدنه سازمان
 هاي سازمانی ومشاهده است، تغییر و تحوالت مکرر در تصدي پست

نجر مدت معملکرد خود در کوتاه تالش مدیران دولتی براي ارائه نتایج
مدت در قبال سازگاري با تغییر اقلیم هاي کوتاهبه اتخاذ سیاست

بروکراسی زائد و عدم وجود فضایی در جهت آزادي عمل  شود.می
هاي محلی و کارکنان سطوح پایین سازمانی، در سازمان مخصوصاً

 خودآمادگی شدهمنجر به کاهش انگیزه در نیروي انسانی جهت ایجاد 
از طرف دیگر جامعه محلی و کشاورزان نیز به دلیل وابستگی به  .است

آب و معیشتی بودن کشاورزي، توانایی خودآمادگی ندارند. به منظور 
افزایش ظرفیت خودآمادگی بازیگران در سطوح مختلف از جمله 

هاي هاي دخیل، اجراي برنامهکشاورزان و کارکنان سازمان
ضروري است. اکثر اوقات برداشت از مفهوم توانمندسازي توانمندسازي 

رود و راهکارهاي ارائه شده جهت توانمندسازي کشاورزان به خطا می
به صورتی است که در نهایت منجر به وابستگی کشاورزان به دولت 

شود. به شده و این امر خود منجر به کاهش انگیزه خودآمادگی می
ند هاي نیازمترین بخشز مستحقعنوان مثال بخش کشاورزي یکی ا

هاي احتمالی استفاده از ابزار مؤثر و کارآمد بیمه جهت کاهش ریسک
ها و محصوالت کشاورزي یکی از مهمترین، است و بیمه فعالیت

هاي هر سیستم اقتصادي است؛ ترین ضرورتترین و دقیقحساس
الت خکننده داهمیت زیاد و حساسیت موضوع معموالً به سادگی توجیه

و مساعدت دولت در بیمه محصوالت کشاورزي است. اما تجربه نشان 
داده است، کشورهایی در زمینه بیمه محصوالت کشاورزي موفق 

 ها و بسترهايزمینه ،هاها، تنها به ایجاد زیرساختاند که دولت آنبوده

اند و در صورت لزوم به صورت هدفمند و حساب شده الزم کمک کرده
ها متولی و اند. اما خود دولتبسید و کمک مبادرت نمودهبه ارائه سو

کارگزار مستقیم بیمه کشاورزي و جایگزین بخش خصوصی در این 
ودن سفانه در کشور ما افتاده است. دولتی بأاتفاقی که مت ،اندزمینه نشده

هاي فراوانی به همراه دارد که یکی از موارد آن بیمه کشاورزي آسیب
به دولت است که خود کاهش انگیزه خودآمادگی  وابستگی کشاورزان

 در برابر تغییرات اقلیم را به دنبال دارد. 
 

این دسته از موانع  :موانع ناشی از خصوصیات ساختاری -

مربوط به خصوصیات ساختاري است که سیستم منابع آب را مدیریت 
گیري فرآیند اجرا، خصوصیات بازیگران و در شکل کند. ساختارهامی
گذارند. اهمیت بررسی ساختارها از آن جهت است ها اثر میامالت آنتع

ها، سطوح اجرایی متعددي درگیر خواهند که در اجرا نمودن سیاست
گیري و اجرا قابل هاي )مکانی( متنوعی بر اي تصمیمبود و مقیاس

استفاده هستند. بازیگران متعددي در فرایندهاي مرتبط با آن سیاست 
توانند با یکدیگر روابط و تعامالت متنوعی نند و میکنقش ایفا می

هاي مختلف و اهداف کالن متفاوتی از سیاست داشته باشند. نگرش
ها و ابزارهاي سیاستی متنوعی ممکن است مطرح باشند و از استراتژي

توان براي اجرا نمودن سیاست بهره گرفت. همینطور متناظر با نیز می
انسانی و اطالعاتی متفاوتی ممکن است در  هر مسئولیتی، منابع مالی،

در این مطالعه با (. Mirnezami & Bagheri, 2017اختیار باشد )
هاي انجام شده، خصوصیات ساختاري که مانع بررسی مصاحبه

 تم فرعی 0شوند، در سازگاري سیستم منابع آب در برابر تغییر اقلیم می
 .ه استقابل مشاهد 9که در جدول  اندبندي شدهدسته
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Table 3- Barriers due to structural properties 

 موانع ناشی از خصوصیات ساختاری -3جدول 

Shortage of 

Resources 

Information and 

knowledge 

Inappropriate institutional 

framework (policies, laws, and 

organizations) 

Conflicts 

Lack of 

interdepartmental 

coordination 

- Physical 
resources  

- Human resources 

- Financial 
resources  

- Executive power 

- Weakness in information 
production 

- Lack of free flow of 
information 

- Weakness in transparency 

and quality of information 

- Limited access to 
information 

- Lack of adaptation action 
impacts information 

- Lack of information 

quality standard index 

- The scenes of inequity 

- Lack of participation 

- Excess bureaucracy 

- Lack of trust 

- Weak transparency 

- Lack of discourse creation mechanism 

- Lack of comprehensive program 

- Weak legislation and regulation 

- Partiality and bias 

- Weakness in social learning 

- Timescale 
conflicts 

- Conflict of 
interests 

- Lack of 

conflict 

resolution 

mechanisms  

- - Lack of leadership 

 

هاي ها و برنامهتأمین مالی در طرح :78منابعموانع ناشی از ضعف 

عف در ناپذیر است، ضسازگاري با تغییر اقلیم یکی ضروریات اجتناب
 مالی منجر به بروز مشکالتی در تأمین منابع فیزیکی موردمنابع تأمین 

هاي روز دنیا به منظور آوريفنگردد. استفاده از ها مینیاز اجراي پروژه
در بخش کشاورزي بسیار حیاتی  اري مخصوصاًافزایش ظرفیت سازگ

 است. منابع فیزیکی در مباحثی مانند سنجش و تولید اطالعات مورد

نیاز و همچنین اقدامات سازگاري با تغییر اقلیم کاربرد داشته و ضروري 
هاي هاي صورت گرفته ضعف در تأمین مالی طرحاست. با بررسی

ی از شوند، یکیم طراحی میمختلف که در جهت سازگاري با تغییر اقل
توان به طرح باشد. میها میموانع عمده در تحقق اهداف این طرح

کی ها اشاره کرد. یگونه طرحآبی به عنوان مثال بارز اینسازگاري با کم
ظهار باشد، ااز مدیران سازمانی که یکی از اعضاي کارگروه استانی می

لکه ندارد، ب یبودجه خاص، یآببا کم يسازگار یعنیطرح  نیا»داشت: 
. در حوضه مورد «شودیم یمال نیها تأمطرح ریبودجه سا قیاز طر

هاي سطحی و انتقال آب به اراضی کشاورزي مطالعه به منظور مهار آب
به منظور سازگاري با پدیده خشکسالی و همچنین جلوگیري از 
مهاجرت کشاورزان، سدهاي متعددي احداث شده است، یکی از این 

در مطالعه خود  Ghorbani et al. (2021) .باشدها، سد سهند میسد
با بررسی علل عدم تکمیل طرح انتقال آب به اراضی پایاب این سد، 

اشد؛ ببه این نتیجه رسیدند که یکی از دالیل، ضعف در تأمین مالی می
عدالتی و نابرابري در کشاورزان که این امر خود منجر به ایجاد حس بی

هاي طلبانه و غلبه دیدگاهو بروز رفتارهاي فرصت منطقه شده
 کند. مدت را تقویت میکوتاه

 
عالوه بر منابع مالی و فیزیکی، وجود نیروي انسانی متخصص و توانمند 
که بتواند از اطالعات تولید شده به طور مؤثري در جهت ایجاد فضایی 

ند، بسیار با ک به منظور افزایش انگیزه سازگاري با تغییر اقلیم استفاده
 انسانی متخصص به منابعاهمیت است. در حوضه مورد بررسی ضعف 

از  یکی .عنوان یکی از موانع سازگاري با تغییر اقلیم مطرح است
ملزومات ایجاد توانایی در سیستم براي تغییر هنجارها و اجراي 

هاي سازگاري با تغییر اقلیم، داشتن قدرت مشروع و مورد قبول سیاست
یم و آثار آن اقل تغییرات ناپذیربینیپیشماهیت  ،عالوه بر اینشد، بامی

 مداخله دولت برايپذیري آن، بر سیستم منابع آب و افزایش آسیب
 الگوي سازد.گري و حفظ منافع عمومی پایدار را ضروري میتنظیم

گر را داراست، در واقع راهکار توسعه را حکمرانی که دولت نقش تنظیم
 گر در برابرحداقل مطلوب و مؤثر یا دولت کوچک تنظیمیک دولت 

براي  ه اصلینماید، در این حالت مسألگر معرفی میدولت بزرگ تصدي
 Haghshenas andباشد )حل مشکل توسعه، کیفیت دولت می

Komijani, 2014 .)گري دولت اعمال سازوکارها و اقدامات تنظیم
وضعیت موجود با هدف هایی است که نتیجه آن، کنترل محدودیت

پایدارسازي است. اما پیچیدگی مسائل حوزه آب به دلیل درگیري این 
هاي متفاوت، به مانعی در مسیر مسائل با بازیگران متعدد با انگیزه

به عنوان اجراي اقدامات سازگاري تبدیل شده است. چراکه آب و خاک 
، با دتنهسبراي جامعه  )در بخش کشاورزي( تولید ثروتمنابع اصلی 

برداران منافع هایی از بهرهها، گروهبرداري از آنمحدود شدن بهره
ایی هدهند. بنابراین چنین گروهمدت خود را از دست میشخصی کوتاه

هاي سازگاري با تغییر اقلیم مقاومت در برابر اجرایی شدن برنامه
کنند، در واقع وابستگی معیشت کشاورزان به آب منجر به گسترده می

هاي سازگاري با تغییر اقلیم شده است. هاي اجراي برنامهشدن هزینه
گري منابع مشترک با هدف سازگاري با تغییر اقلیم به بنابراین تنظیم

اي تبدیل شده و براي به نتیجه رسیدن، نیاز به مداخله ه پیچیدهألمس
اعتمادي جامعه نسبت به کارآمدي دولت، کار دولت وجود دارد، ولی بی
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گري با مشکل روبرو کرده است. گسترده شدن و براي اعمال تنظیم را
اعتمادي به جوامع محلی و کاهش سرمایه اجتماعی، نفوذ دامنه بی

موجب شده حتی در سطح محلی نیز نهادهاي محلی اقتدار کافی در 
 هاي سازگاري با تغییر اقلیم را نداشته باشندجهت اجراي برنامه

(Ghorbani et al., 2021). بران به عنوان یک نهاد محلی، تعاونی آب
هاي پایاب سد در حوضه قرنقو حضور دارند، از طرف که در شبکه

ارات توان در اظهکشاورزان قابل اعتماد نیستند، مؤید این موضوع را می
کنند به هیچ کاري رسیدگی نمی»یکی از کشاورزان مشاهده کرد : 

و نیست بگوید با کدام مدرک ت آیند آب بها را بگیرند؛ کسیفقط می
مدیر تعاونی هستی؟ کی گفته تو مدیر تعاونی باشی؟ کی تو را انتخاب 

خواهم آب بها حقیقتش دیگه هم نمی»یا در اظهارات دیگري  «؟کرده
برند براي خودشان خرج دهیم و اینها میبدهم، وقتی ما آب بها را می

خرند، براي چه باید آب بها خرند، خونه میماشین می روندکنند، میمی
 «ات عمل کنیتو باید به وظیفه کنمیمپرداخت بدهم، من این پول را 

یا در جواب به سؤالی در خصوص اینکه آیا تمایل دارید در طرح 
سازي اراضی مشارکت داشته باشید؟، جواب یکی از کشاورزان یکپارچه

اهند خوهاي من خوب است، مینه، کیفیت زمین»به این سوال 
، فارغ «کیفیت را به من بدهندهاي بیهاي من را بگیرند و زمینزمین

 دهنده پایین بودناز صحت و سقم این اظهارات، چنین مواضعی نشان
احساس اعتماد و تمایل به مشارکت است. در صورت نبود اعتماد و 

هاي گیري سیستماي امکان شکلجویی در جامعهروحیه مشارکت
 .یابدمیکنش جمعی کاهش 

 

ضعف کیفیت و  :73و دانش موانع ناشی از ضعف اطالعات

تواند مانعی هاي مختلف میاطالعات از جنبهمحدودیت دسترسی به 
ید تولضعف در بزرگ براي سازگاري با تغییر اقلیم قلمداد شود، 

 محدودیتو  14کیفیت و شفافیت اطالعاتضعف در اطالعات، 
توانند اطالعات را به ند که میمواردي هست 10دسترسی به اطالعات

. سو بالعک سازندعنوان مانع در جهت سازگاري با تغییر اقلیم مطرح 
اي ههاي تغییر اقلیم و گزینهتولید اطالعات در خصوص آثار و نشانه

موجود براي سازگاري، پیامدهاي اقدامات سازگاري، هزینه و فایده 
اقدام بسیار حیاتی است. ریزي جهت اقدامات سازگاري به منظور برنامه

 دهدگرفته نشان میهاي صورتمصاحبه مشاهدات و نتایج حاصل از
خواهد  اي دور اتفاقاغلب به خاطر این تصور که تغییرات اقلیم در آینده

غیرقابل  له جهانی است وأاین تصور که تغییرات اقلیم یک مسافتاد و یا 
 بسیار ضعیف و آندهاي اجتناب، تولید اطالعات در زمینه آثار و پیام

هاي ممکن جهت سازگاري و هیچ اطالعاتی در خصوص گزینه تقریباً
پیامدهاي اقدامات احتمالی وجود ندارد. عالوه بر این، اندک اطالعات 

هاي دولتی بوده و در اغلب موارد تولید شده نیز مختص سازمان

شوند و هیچ جریان اطالعاتی به سمت بخش محرمانه قلمداد می
ها وجود ندارد. این یردولتی شامل مردم محلی و کشاورزان و سمنغ

بخشی و درک ریسک در حالی است که عدم جریان اطالعات، آگاهی
تغییرات اقلیم توسط بازیگران مختلف را غیرممکن کرده، منجر به عدم 

گیري احساس نیاز به اقدام شده و به مانعی بزرگ در مسیر شکل
د شود. از طرف دیگر اطالعات تولیم تبدیل میسازگاري با تغییر اقلی

شده کیفیت و شفافیت نداشته و هیچ استاندارد مشخصی نیز جهت 
 بررسی کیفیت اطالعات تولید شده وجود ندارد. 

 

در مباحث مرتبط با مدیریت منابع  :74ساختار نهادی نامناسب

اي در ظرفیت سازگاري کنندهآب، محیط و بافت نهادي نقش تعیین
نوان براساس تعریف، نهاد به ع یستم منابع آب با تغییرات اقلیم دارد.س

راي هایی که بگیري و برنامهسیستمی از قواعد، فرآیندهاي تصمیم
 کنندگان در این اقدامات وهاي مشارکتاقدامات اجتماعی، تبیین نقش

ردد. گراهنمایی نحوه تعامالت بین افراد داراي نقش مشابه، تعریف می
وند، شتعیین میها سازمانگیري و مشارکتی توسط هاي تصمیمواحد

شوندگان، ساختار نهادي کنونی سیستم منابع مطابق اظهارات مصاحبه
آب منطقه مورد مطالعه نه تنها فرصتی در جهت افزایش ظرفیت 
سازگاري با تغییر اقلیم نبوده، بلکه مانع بزرگی در این مسیر است. 

گیري رفتار بازیگران در زمان منجر به شکل قوانین و مقررات در طول
آور کردن شود، ضعف قوانین و مقررات در جهت الزامسیستم می

اقدامات سازگاري و جامع نبودن قوانین که تنها به یک بعد از ابعاد 
ه محیطی، اجتماعی و نحومنابع طبیعی پرداخته و ابعاد مختلف زیست

از جمله مواردي هستند که  عملکرد نهاد غیررسمی را نادیده گرفته
توانند مانعی در مسیر سازگاري با تغییر اقلیم باشند. در رویکرد می

ر چه برداري هصحیح، باید نگرش پشت تمامی این قوانین شامل بهره
بیشتر از منابع و همچنین سیاست تنبیه به منظور بهبود رفتار نهاد 

ین بعد توسط قوانغیررسمی از سوي نهاد رسمی تغییر یابد و در گام 
تر و همچنین سازوکارهاي پایش مناسب، ساختار نهاد رسمی جامع

  (.Moghimi et al., 2017) کشور از بعد قوانین دائمی کارآمدتر گردد

تولید شده در زمینه وضعیت منابع آب شفاف و دقیق نبودن اطالعات 
 ا وهعدم تعریف شفاف و واضح وظایف و مسئولیتو وابستگی توسعه، 

 ها و عدم همگرایی و همسوییبه تبع آن عدم پاسخگویی، تقابل نقش
همه بازیگران و  13گذار بر منابع آب، عدم مشارکتتأثیرنهادهاي 

سیستم حکمرانی از باال به پایین و بروکراسی زائد، که خود منجر به 
زمانبر بودن و پیچیدگی فرآیندها و کاهش در آزادي عمل بازیگران در 

از خصوصیات ساختار نهادي سیستم حکمرانی  ،شودیهمه سطوح م
. (Eslami & Rahimi, 2018; Palash, 2021) منابع آب کشور است

ناشی از اقدامات دولتی در  11عدالتیعالوه بر این احساس بی
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گذاري و دادن مجوز مصرف آب به سایر کشاورزان، مناطق سرمایه
اري انه نسبت به سازگدست موجب رفتارهاي واگرایباالدست یا پایین

شود. به عنوان مثال در منطقه مورد مطالعه با احداث سد سهند به می
اند شده فاز تقسیم پنجمنظور تأمین آب کشاورزي، اراضی پایاب سد به 

ولی آبرسانی به فازهاي یک و دو انجام شده و به دالیل مختلف از 
سد، جمله مشکالت مالی و تغییر اقلیم و کاهش حجم آب پشت 

له منجر به ایجاد أاند، این مسهار و پنج متوقف شدهفازهاي سه، چ
 ,.Ghorbani et al) عدالتی در جامعه روستایی شده استاحساس بی

عدالتی منجر به تقویت نگرشی در بین کشاورزان ، احساس بی(2021
ه تنها ها، بلکشود که منابع طبیعی از جمله آب نه تنها حق مسلم آنمی

مندي هر ها از منابع کشور است و باید براي بهرهسهم آن بخشی از
تی عدالچه بیشتر از آن تالش کنند. از طرف دیگر ایجاد احساس بی

 .شودمنجر به کاهش انگیزه خودآمادگی در بازیگران می
 

و تعارض  ، تضاد77موانع ناشی از تضاد مقیاس زمانی

ازه نبودن ب موانع ناشی از تضاد مقیاس زمانی، به متناسب :84عمناف

هاي تغییر اقلیم که ماهیت ها با آثار و نشانهها و برنامهزمانی طرح
کند. عدم تناسب و تضاد اشاره شده به دالیل بلندمدتی دارد، اشاره می

تواند وجود داشته باشد، هر کدام از بازیگران بخش متفاوتی می
رود هاي تجاري خاصی هستند که انتظار میرخهخصوصی داراي چ
همچنین داراي  مقامات سیاسیها داشته باشد. نتایجی براي آن

یج نتا طی آنهستند که غیره انتخابات و  ها و ادوار زمانی همانندچرخه
 کنند، قابل مشاهده باشدباید براي افرادي که آنها را نمایندگی می

(Ekstron and Moser, 2014  .)محلی، اداري الوه بر این،  مقامات ع
 هک خود هاي مسئولیتها معموالً طی دورهتغییر دولتبر اساس  نیز

تدوین  هاییکنند. بنابراین برنامهسال است، کار می پنجتا  یکاغلب 
مشهود و ها نتایجی شود که در عمر کوتاه مسئولیت آنو اجرا می

(. Tuhkanen et al., 2020) مدت داشته باشدهر چند کوتاهملموس 
 هاي آبعالوه بر این، تعارض آشکار در تعریف وظیفه براي شرکت

آب  يهاشرکتها کامالً واضح است، اي و ماهیت این شرکتمنطقه
 ینعقال يداشته و طبق منطق اقتصاد یشرکت تیکه ماه يامنطقه

آب را دنبال  شتریفروش ب قیسود از طر يبودن، هدف حداکثرساز
 فهیظنهاد، و نیا يبرا فهیوظ فیکه در تعراست  یدر حال نیا کنند،یم

با  رسدبه نظر میشده است.  در نظر گرفته زیحفاظت از منابع آب ن
 کننده آبترین مصرفرا بزرگي بخش کشاورز، زارت نیروواینکه 

تحویل حجمی آب پاي هاي اغلب پروژه ولیکن عمالً کندمعرفی می
برداري نرسیده و لذا از این طریق سعی به بهره مزرعه به کشاورزان

ها، با مقصر نشان دادن بخش کشاورزي در اذهان عمومی و رسانه دارد
هاي کشاورزان را به آب حاصل از احداث سدها و یا بستن چاه

رت وزاتوان گفت میهاي صنعتی و خدماتی بفروشد؛ از این رو بخش
یستم آوري سه پایداري و تاببا غیرشفاف نگه داشتن اطالعات ب نیرو

ه ک شودمنتفع میکند و در ظاهر با این اقدام منابع آب لطمه وارد می
 . نمودي از تضاد و تعارض منافع است

 

یکی  :87کننده بین بخشیموانع ناشی از فقدان هماهنگ

دیگر از مصادیق تعارض منافع در بخش آب، تعدد متولیان در زنجیره 
سیر آب از باالدست تا زمین کشاورزي،  عرضه آب است، زنجیره

مدیریت واحد ندارد. آبخیزداري متولی حفظ آب، وزارت نیرو متولی 
آبی و وزارت جهاد کشاورزي  تخصیص آب و همچنین تولید انرژي برق

هم متولی استفاده از آب )متقاضی عمده آب( است. این عدم مدیریت 
د. از نماین مشکل ایجاد میواحد و تعارض منافع هر کدام از این متولیا

ها متولی وجود ندارد، به عنوان مثال در طرف دیگر در برخی حوزه
هاي سازگاري با تغییر اقلیم، اساساً ها و طرحخصوص اجراي برنامه

هیچ نهاد و دستگاه متولی به منظور ایجاد هماهنگی بین اهداف و 
خصوصیات موانع ناشی از هاي دخیل وجود ندارد. عملکرد سازمان

ساختاري سیستم منابع آب حوضه مورد مطالعه و همچنین روابط علی 
، ترسیم شده و قابل مشاهده 4مطرح شده در این بخش، در قالب شکل 

 است.
 

منظور از خصوصیات  :22موانع ناشی از خصوصیات محیطی

 أثیرتهاي محیطی است که سیستم منابع آب تحت گیژ، وییمحیط
د به گیرندر واقع موانعی که در این گروه قرار میکند. آن، فعالیت می

صورت برونزا به عنوان مانعی براي دستیابی به سازگاري با تغییر اقلیم 
قابل مشاهده است،  چهارکنند. همانطور که در جدول شماره عمل می

لعه منطقه مورد مطا یعیطب یاتمربوط به خصوص یطمح یناز ا یبخش
 یکمرانح یاتمربوط به خصوص یگرد یخشو ب یماقل ییراتتغ یتو ماه

 کالن کشور است.

 

رخی دیگر بینی است و بواضح و قابل پیش برخی آثار تغییر اقلیم، کامالً
اري گذاري براي سازگاین در حالی است که سرمایه، بسیار مبهم هستند

ت و در این اي اسیاس منطقهبینی اثرات تغییر اقلیم در مقنیازمند پیش
مقیاس نااطمینانی زیاد درباره تغییرات آتی اقلیم وجود دارد؛ براي مثال 

اي از موارد نگرانی در آینده است، یک اگر وقوع خشکسالی در منطقه
هایی کند که در برابر دام به کاشت درختــداري باید اقدیر جنگلــم

 تررطوبــاما اگر به هر دلیلی، اقلیم منطقه م ؛خشکسالی مقاوم باشند
 الذکر اثري بدتر از درختان قبلی، خواهند داشت.هاي فوقشود، درخت

هاي فراروي ما برطرف نخواهند شد، ها، در دههگونه نااطمینانیاین
 ابله با چنین شرایطی، افزایشــقاعده است. در مقزیرا اقلیم ماهیتاً بی
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Fig. 4- Casual relationship between barriers due to the structural characteristics 

 روابط علی بین موانع ناشی از خصوصیات ساختاری -0شکل 

 
 

Table 4- Barriers due to environmental 

characteristics 

 موانع ناشی از خصوصیات محیطی -0جدول 
Background 

environment 
Natural environment 

Undesirable macro 

governance 

 
Governmental economy 

 

Economic uncertainty 

 

Climate change uncertainty 

 

High intensity and speed of 
climate change 

 

Temporal and spatial scale of 

climate change 
 

د راهگشا توانم منابع آب میــپذیري سیستانعطافظرفیت یادگیري و 
باشد. از طرف دیگر ساختار حکمرانی کالن کشور نیز به عنوان ظرفی 

تواند یکند، مکه سیستم منابع آب در داخل آن قرار داشته و فعالیت می
به عنوان مانع یا فرصتی در جهت افزایش ظرفیت سازگاري در مقابل 

ساختار حاکم بر قوانین و مقررات ایران، تغییر اقلیم مطرح باشد. 

بینی اي پیشمبتنی بر سلسله مراتبی و شبکه هماهنگی هايمکانیزم
اشد، در واقع در اکثر مواقع، بشده و ساختار حکمرانی متمرکز می

بین  هماهنگی هايمراتبی حکفرماست و مکانیزمرویکردهاي سلسله
ام در بخشی از عملکرد مطلوبی برخوردار نیست. عدم انسج

ی ـخشــربـــدم اثــزایی در عــها نقش بسذاريــگتــسیاس

داشته است. همچنین، اقتصاد وابسته به نفت  هماهنگی هايمکانیزم
اعث افزایش حضور و مداخله دولت و نیز سبب کاهش اقتدار در ایران ب

. اقتصاد دولتی و دستوري منجر به در مدیریت منابع آب شده است
هاي نادرست به بازار گشته و باعث قدرت گرفتن ارسال عالمت

 شود که از منابع آبیهایی میفعالیتکنشگران و ایجاد مزیت براي 
ند کها این توهم را ایجاد میاین رانت کنند.بطور ناکارآمد استفاده می

اي در مسیر حرکت کشور به سوي توسعه اقتصادي که موانع عمده
هاي وجود ندارد، بنابراین ولخرجی و عدم توجه به محدودیت

هاي بزرگ در این شرایط، شرکت .یایدمحیطی افزایش میزیست
 زيگذار را بامحور نقش بخش خصوصی سرمایهدولتی و رانتشبه
ا هکنند و تقاضاي آب بیشتري را در قبال تأمین مالی این پروژهمی

ه اقتصادي کشور بمطابق اظهارات یکی از کارشناسان وضعیت  .دارند
تغییر اقلیم مطرح هستند:  اعنوان مانعی بزرگ در اقدامات سازگاري ب

ي اکنیم که اقتصاد دولتی و بستههیچ کشوري را پیدا نمی تقریباً»
باشد که اوضاع محیط زیستش خوب باشد، نداریم، اصال نداریم، داشته 

چون اقتصاد است که اگر باز باشد و البته سیستم نظارتی باید قوي 
 ترین گزینه ممکن؛ حاال درباشد، که برود دنبال بهترین و به صرفه

کشاورزي باشد، در صنعت باشد یا هر چیز دیگر، و در عین حال سیستم 
باشد که قوانین محیط زیستی رعایت شود. داشتن نظارتی هم باید 

ه ضروري است. به همین دلیل ب اقتصاد باز و رقابتی و غیردولتی واقعاً
 در شکل .«نظر من خیلی از مشکالت حوضه آب ما حل نشدنی است

موانع ناشی از خصوصیات محیطی حوضه مورد مطالعه و روابط علی  0
 بین موانع به نمایش درآمده است.

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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های اصلی موانع سازگاری سیستم روابط علی بین تم -3-8

 منابع آب حوضه قرنقو با تغییر اقلیم 

هاي اصلی موانع سازگاري در این بخش نمودار روابط علی بین تم
ارائه  8با تغییر اقلیم در قالب شکل  منابع آب حوضه قرنقو یستمس

بلی هاي قبا تلفیق سه الگوي ترسیم شده در بخششود. در واقع می
ت، در گذاشکه روابط علی بین متغیرهاي هر تم اصلی را به نمایش می

هاي اصلی قابل مشاهده است.این شکل رابطه علی بین تم

 
Fig. 5- Casual relationship between barriers due to environmental characteristics 

 های محیطیی بین موانع ناشی از ويژگیروابط عل -5شکل 

 
Fig. 6- Casual relationship between main themes of adaptation barriers against climate change 

 های اصلی موانع سازگاری در برابر تغییر اقلیم روابط علی بین تم -4شکل 
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Table 5- Evaluate the reliability of the results 
 ارزيابی پايايی نتايج  -5جدول 

 Interview Title Number of data Number of agreements Results (%) 

1 AJO (1) 35 13 74% 

2 RWC (4) 26 9 69% 

3 DOE (1) 42 18 85% 

Total  103 40 76% 

  يجاستحکام نتا یبررس  -3-3

 از روش توافق ها،مصاحبه از حاصل یجنتا یاییپا یبه منظور بررس
ه از یک کارشناس خبر ه این منظورموضوعی استفاده شده است. بدرون

درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش، در پژوهش مشارکت کند. 
در این روش از طریق سنجش میزان توافقات و عدم توافقات موجود 

شخص، شاخص ثبات ها در یک فاصله زمانی کوتاه و مدر کدگذاري
موضوعی که به شود. درصد توافق درونبراي تحقیق محاسبه می

رود با استفاده از فرمول زیر عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می
 قابل مشاهده است 0محاسبه شده است و نتایح حاصل از آن در جدول 

: تعداد کل کدهاي T Codesو  : تعداد کدهاي مورد توافقN که در آن
 .استیف شده براي هر مورد تعر

(1) Agreement% =
N(Agreement) × 2

TCodes
× 100 

ی سیستم بازیگران اصل بررسی موانع سازگاري با تغییر اقلیم، به منظور
 عمیقهاي منابع آب حوضه قرنقو شناسایی و از طریق مصاحبه

ها مورد بازبینی سپس متن مصاحبه ،آوري شداطالعات مورد نیاز جمع
سناد، ها و اتحلیل و کدگذاري متن مصاحبهوپس از تجزیهقرار گرفت و 

هاي فرعی بازبینی و در شد، در مرحله بعد تمهاي فرعی مشخصتم
ا موانع سازگاري بد. در این مطالعه شبندي هاي اصلی دستهقالب تم

یگران، زخصوصیات با تِم اصلی:سه قالب تغییر اقلیم حوضه قرنقو در 
مطرح شده است. مراحل مختلف کیفیت ساختاري و کیفیت محیطی 

، و هاي اولیه، فرعیرویکرد تحلیل تماتیک شامل عبارات معنایی، تم
 ه است.شدپیوست مقاله ارائه  Iاصلی در قالب جدول 

 

قابل مشاهده است، تعداد کل کدهاي ثبت  0همانطور که در جدول 
 45، تعداد کل توافقات بین این کدها 159شده توسط هر دو نفر برابر 

است. پایایی بین دو کدگذار، با استفاده از فرمول درصد توافق 
درصد باالتر بوده و بنابراین  85درصد است که از  38موضوعی درون

 مورد تأیید استو استحکام نتایج ها قابلیت اعتماد کدگذاري
(Naghavi, 2009.) 

 

 یریگیجهنت -0

شود، اثرات تغییر اقلیم عمدتاً از طریق آب تجربه میاز آنجایی که 
هاي درگیر در سیستم منابع آب باید ظرفیت سازگاري ایجاد سازمان

با این حال، ظرفیت سازگاري و موانع دستیابی به آن، ارتباط ، کنند
یري گبندي و نتیجهدر این بخش به منظور جمع نزدیکی با هم دارند.

این مطالعه، به تفسیر و تحلیل نمودار روابط از مباحث مطرح شده در 
هاي اصلی موانع سازگاري با تغییر اقلیم حوضه قرنقو پرداخته بین تم

محیط و سازوکارهاي ناکارآمد در سیستم حکمرانی و نبود  شود.می
هاي مختلف بازیگران، علت اطالعات شفاف و قابل فهم براي گروه
ت. تغییرات اقلیم و آثار آن اس اصلی نازل بودن سطح آگاهی سیستم از

هاي ناشی از تغییرات اقلیم در زمان شود ریسکعدم آگاهی منجر می
حال و آینده درک نشده و بنابراین هیچ ضرورتی هم در جهت اقدام 
براي سازگاري احساس نشود. عدم درک سیستم از خطرات و 

ر در یهاي ناشی از تغییر اقلیم، تمایل و عالقه به ایجاد تغیریسک
دهد. از طرف دیگر عدم درک ریسک هاي قبلی را کاهش میرویه

و  شود که در سیستم منابع آبتغییرات اقلیم منجر به این مسئله می
بودن اقدامات سازگاري باور نشده و گیر، اثربخشهاي تصمیمسازمان

وجود اطالعات و در دسترس بودن آن  ،همچنیندر اولویت قرار نگیرد. 
ود منجر به افزایش ظرفیت سازگاري نخواهد شد، بلکه به خودي خ

یار ها بسظرفیت و توانایی بازیگران مختلف در نحوه استفاده از آن
هایی در جهت کننده است. به همین منظور اجراي برنامهتعیین

گذار یرتأثتواند بسیار هاي مختلف میتوانمندسازي بازیگران از جنبه
ر در دسترس بودن اطالعات و دانش، باشد. مطابق نتایج، عالوه ب

هاي سازمانی ساز و کارعوامل دیگري مانند فناوري، تأمین مالی و 
مساعد، براي توانمندسازي ضروري هستند. با این حال، با وجود در 
دسترس بودن عوامل توانمندساز سازگاري عوامل دیگري مانند الف( 

قوانین  خصوصیات رفتاري و هنجاري، ب( موانع شناختی، ج(
هاي بروکراتیک و ه( عدم اطمینان در د( رویه ،ناپذیر و منسوخانعطاف

بینی تغییرات اقلیم که بر استفاده از ظرفیت سازگاري، مانند زمان پیش
د توانگذارد، میمی تأثیرو مکان استفاده از منابع مالی و انسانی 

که  علی با توجه به مدل تجمیع شده و روابط سازگاري را مختل کنند.
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بین موانع سازگاري با تغییر اقلیم برقرار است، پیشنهادات سیاستی در 
پیوست که در انتهاي II هاي اصلی و فرعی در قالب جدول قالب تم

مقاله آمده، ارائه شده است؛ در این بخش نیز برخی از پیشنهادهاي 
 شود:سیاستی به طور خالصه بیان می

 

بخشی به و شفاف به منظور آگاهیتولید و ارائه اطالعات دقیق  -
بازیگران مختلف درگیر در سیستم منابع آب اعم از مدیران و 

 ؛گیران، مردم محلی و کشاورزانتصمیم

جریان آزاد اطالعات به منظور دسترسی سریع و سهل بازیگران  -
 ؛سیستم منابع آب در سطوح مختلف

ارکنان و هاي آموزشی و توانمندسازي کتدوین و اجراي برنامه -
گیر در جهت بکارگیري مؤثر منابع هاي تصمیممدیران سازمان

  ؛اطالعاتی

هاي هاي توانمندسازي کارکنان و مدیران سازماناجراي برنامه -
 ؛گیر در جهت انجام مطالعه و پژوهشتصمیم

هاي توانمندسازي جهت ایجاد هاي آموزشی و برنامهتدوین دوره -
 اندیشیدن و تفکر در بازیگران سطوح مختلف )سازمانیقابلیت و توانایی 

و محلی( به منظور افزایش سطح یادگیري اجتماعی و افزایش 
 ؛ها به منظور مشارکت مؤثر در فرایندهاتوانمندي آن

اصالح قوانین و مقررات در جهت افزایش فضا براي آزادي عمل در  -
 ؛سطوح پایین سازمانی و سطوح محلی

ي دولت و ایجاد فضا در جهت سهولت گرکاهش تصدي -
سازي فرایندها در بخش کشاورزي به منظور افزایش خصوصی

 ؛ور در این بخشهاي بهرهگذاريسرمایه

نهادها  ،هاگیري سمنتغییر رویکرد از تمرکزگرایی به حمایت از شکل -
 ؛هاي محلیو تشکل

ه نین، بایجاد سازوکاري در جهت تغییر رویه در تاریخ انقضاي قوا -
 هاي مختلف اقتصادياین شکل که قوانین و مقررات مصوب در بخش

براي مدت زمان کوتاهی قابل اجرا باشند و در پایان مدت تعیین شده 
وانین ها ضرورت وجود آن قمورد بازبینی قرار گیرند، اگر نتایج بازبینی

توان تواند تمدید شود، یا حتی میرا اثبات کند، مدت زمان اجراي آن می
در صورت نیاز در قوانین تغییراتی ایجاد کرد و یا حتی به طور کلی 
قوانین را منقضی دانست. این روش منجر به بازنگري در قوانین و باال 

 ؛شودپذیري سیستم در برابر تغییرات میبردن انعطاف

هاي تصویب شده براي سازگاري با تغییر اقلیم ها و برنامهالزام طرح -
ها و مطالعات پایه و بررسی جوانب مختلف اجراي طرحبه داشتن 

 ؛ها و واگذاري انجام این مطالعات به نهادهاي مستقلبرنامه

هاي بلندمدت توانمندسازي کشاورزان و تدوین و اجراي برنامه -
 .مدت به منظور قطع وابستگی به دولتها در کوتاهحمایت از آن
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