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چکیده
در حال حاضر نیاز به بهبود حکمرانی آب در کشور بیش از پیش احساس میشود و چنان که در برنامه وزیر محترم نیرو
نیز به آن اشاره شده است ،بهبود حکمرانی آب ،مشارکت همه ذینفعان در فرایند حکمرانی و مدیریت و هماهنگی متقابل بین
سرمایههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی را میطلبد .اما باید در نظر داشت که مشارکت عمومی لزوماً به معنای
ایجاد ضمانت اجرایی برای تصمیمات اتخاذ شده نمیباشد .زیرا کارایی مشارکت ،به کیفیت ارتباطات بین کاربران و تصمیمگیران
و توانایی آنها برای تعامل و تبادل اطالعات و دانش و مهارتها و روشهای مورد استفاده برای هدایت آنها در مسیر مورد نظر
بستگی دارد .بر این اساس ،در این متن سیاستی ،رویکرد مدلسازی عاملبنیان به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای کیفیت مشارکت
ذیمدخالن در فرایند مدیریت و سیاستگذاری سیستمهای منابع آب معرفی و مزایا ،قابلیتها و کاربردهای این رویکرد
مدلسازی برای تسهیل فرایند مشارکت ذیمدخالن بحث و در نهایت جمعبندی و پیشنهادات برای استفاده از این رویکرد ،ارائه
شده است.

کلید واژهها :رویکرد مدلسازی عاملبنیان ،درگیرسازی کاربران ،مشارکت ،یادگیری ،سیاستگذاری،
پایداری
بسته موضوعی مرتبط :مدیریت یکپارچه و جامعنگر
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 -0مقدمه
وضعیت منابع آب در حال حاضر و تجارب سالهای گذشته در زمینه مدیریت منابع آب در کشور نشان میدهند که مسئله
مدیریت و پایدارسازی منابع آب ،مسئله پیچیدهای است که نمیتوان تنها از بعد فنی و اجرایی به آن نگاه کرد .کما این که در
برنامه پیشنهادی وزیر محترم نیرو نیز اشاره شده است ،یکی از محورهای موفقیت در مدیریت منابع آب و انرژی و گذر از شرایط
فعلی به سمت پایداری ،بازنگری انتقادی در سیاستهای گذشته است.
با مرور کلی رویکردهای مدیریت منابع آب در کشور میتوان دریافت که غالباً به لزوم درگیرسازی ذیمدخالن و اهمیت
مشارکت اجتماعی در بحث مدیریت سیستمهای منابع آب بهای الزم داده نشده است .این موضوع در بستر پیچیده سیستمهای
منابع آب منجر به نخست ،عدم اجرایی شدن سیاستها به دلیل در نظر نگرفتن بازیگران سیستم به عنوان اهرمهای اصلی اجرای
سیاستها؛ و دوم ،عدم درگیرسازی بازیگران در فرایند تصمیمگیری و شکاف بین سیاستگذاران و کاربران به عنوان بازیگران
اصلی سیستم و در نتیجه اتخاذ سیاست های ناکارآمد و غیر منطقی؛ و سوم ،پیچیدن یک نسخه واحد برای بسیاری از مسائل و
مناطق مطالعاتی؛ شده است .حال آن که هر مسئله و منطقه مطالعاتی ،ویژگیهای اجتماعی و اکولوژیکی منحصر به فرد خود را
دارد.

 -2ایده کلی
در حال حاضر نیاز به بهبود حکمرانی آب در کشور بیش از پیش احساس میشود و چنان که در برنامه وزیر محترم نیرو
نیز به آن اشاره شده است ،بهبود حکمرانی آب ،مشارکت همه ذینفعان در فرایند حکمرانی و مدیریت و هماهنگی متقابل بین
سرمایههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی را میطلبد .زیرا با افزایش مشارکت ذیمدخالن در فرایندهای
تصمیمگیری و تعامل نزدیک با نیروهای سیاسی و اجتماعی است که میتوان از عواملی که سبب انحراف در تصمیمهای
کارشناسی میشوند کاست .مبرهن است که مشارکت ذیمدخالن و درگیرسازی آنها در فرایند تصمیمگیری و سیاستگذاری،
زمینه اتخاذ تصمیمات واقعیتر و منطقیتر را فراهم میآورد اما با وجود اهمیت مشارکت بازیگران سیستم در فرایند تصمیمگیری
و سیاستگذاری و لزوم درگیرسازی ذیمدخالن در این فرایند ،باید در نظر داشت که مشارکت عمومی لزوماً به معنای ایجاد
ضمانت اجرایی برای تصمیمات اتخاذ شده نمیباشد .زیرا کارایی مشارکت ،به کیفیت ارتباطات بین کاربران و تصمیمگیران و
توانایی آنها برای تعامل و تبادل اطالعات و دانش و مهارتها و روشهای مورد استفاده برای هدایت آنها در مسیر مورد نظر
بستگی دارد .از جمله ابزارهای قابل استفاده برای ارتقای کیفیت مشارکت ذیمدخالن ،استفاده از رویکرد مدلسازی عاملبنیان
( )Agent-Based Modeling: ABMاست .این رویکرد مدلسازی با قابلیت در نظر گرفتن دو بعد اجتماعی (بازیگران سیستم) و
صفحه  2از 9

اولین اجالس «هماندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست»
وزارت نیرو 01 ،اسفند 0931

سیستم اکولوژیکی (بخش فیزیکی سیستم منابع آب :به طور کلی ،منابع آب سطحی و زیرزمینی و اکوسیستم وابسته) ابزاری
مناسب برای این منظور است .در ادامه ضمن معرفی مزایا و قابلیتهای این رویکرد مدلسازی برای تسهیل فرایند مشارکت
ذیمدخالن ،به کارگیری این رویکرد برای تسهیل فرایند مشارکت بحث و در نهایت جمعبندی و پیشنهادات ارائه میگردد.

 -9مزایای استفاده از رویکرد مدلسازی عاملبنیان
رویکرد مدلسازی عاملبنیان ،ابزاری مناسب برای مدلسازی سیستمها و پدیدههای پیچیده است که در آن رفتار مردم یا
نهادها حائز اهمیت میباشد .در این رویکرد مدلسازی ،بازیگران (عاملها) و رفتارهای آنها در ارتباط با خود و محیط اطرافشان
مدلسازی میشود و می توان با استفاده از آن ،تاثیر رفتار بازیگران مختلف سیستم و تعامل متقابل آنها با محیط اطرافشان را بر
رفتار کلی سیستم سنجید.
ویژگیهای بالقوه رویکرد مدلسازی عاملبنیان برای تسهیل فرایند مشارکت و ارتقای کیفیت آن ،موجب شده است که
در سالهای اخیر در بحث مدیریت منابع آب بسیار مورد توجه قرار بگیرد .این رویکرد این امکان را فراهم میسازد که بتوان با
زبان بصری و با بهرهگیری از قابلیتهای یک مدل عاملبنیان سیستم را به خوبی و به همراه هم (کاربران و سیاستگذاران) شناخت
و در وهله بعدی تاثیر سیاستهای مختلف را بر سیستم سنجید .این که هر تغییر در سیستم چه تاثیری در محیط اطراف (شامل منابع
آب و محیط زیست) و اجتماع دارد و مردم چگونه تحت تاثیر سیاستهای مختلف قرار گرفته و میتوانند بر آن تاثیر بگذارند.
این که چه سیاست های دیگری در سیستم قابل اتخاذ است و تاثیر آن ها بر سیستم اجتماعی-اکولوژیکی چه خواهد بود همگی
از امکاناتی است که این رویکرد مدلسازی فراهم میآورد.
برای مثال ،در زمینه استفاده از این رویکرد مدلسازی در بحث مدیریت منابع آب ،دستههای مختلف کشاورزان از نظر
میزان منابع در دسترس و رویکرد تصمیمگیری ،تصمیمگیران در وزرات جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و همچنین سازمان حفاظت
محیط زیست همگی از عاملهای مختلف در مدل و منابع آب سطحی و زیرزمینی ،شامل منابع آب جاری در رودخانهها ،دریاچهها
و سفرههای آب زیرزمینی و ح تی اکوسیستم وابسته به منابع آب مانند پوشش گیاهی و حیات جانوری محیط اطراف عاملها
هستند که به صورت یک سویه یا دوسویه با عاملها در ارتباط هستند .عاملها در مدل ،تحت قوانین تعریف شده با یکدیگر تعامل
پیدا میکنند و با تصمیمات خود بر محیط اطراف خود اثر گذاشته و متقابالً تحت تاثیر محیط اطراف خود تصمیمگیری میکنند.
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برای نمایش بهتر رویکرد مدلسازی عاملبنیان ،در این قسمت به ارائه یک مثال کاربردی /فرضی که توسط نگارنده برای
این منظور توسعه داده شده است ،پرداخته میشود (شکل  .)1مسئله مورد بررسی در این مثال ،حفظ کمیت آب ورودی و در واقع
دبی زیستمحیطی آب ورودی به دریاچه میباشد.

شکل  -0مسئله کاربران در امتداد رودخانه و نیاز زیستمحیطی دریاچه پاییندست

در میانه شکل  ،1شمای سادهای از یک منطقه مطالعاتی فرضی نشان داده شده است .در امتداد رودخانه کشاورزان قرار
دارند که با برداشت از رودخانه کشاورزی میکنند .در سمت چپ تصویر ،فرضیات و اطالعات اولیه مسئله نمایش داده شده است
و هر یک بسته به نوع آن قابل تغییر است .در سمت راست تصویر ،خروجیهای مدل به صورت نمودار نشان داده شدهاند.
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این مثال ،نمونهای از فرضیات در نظر گرفته شده در یک مسئله روتین است .حال اگر ،این محدوده یک محدوده واقعی
و اطالعات مورد استفاده اطالعات واقعی از محدوده مطالعاتی باشد آنگاه این قابلیت وجود خواهد داشت که مدل با جزئیات
بیشتر و به ازای فرضیات مختلف اجرا و نتایج آن مشاهده شود و حتی در صورت نیاز ،فرضیات و سیاستهایی نیز به آن اضافه
و نتایج حاصل بررسی گردد .حتی قبل از آن ،ممکن است با ارائه این مدل به کاربران ،کاستیهای مدل شناسایی شده و در نتیجه
میزان یادگیری از سیستم افزایش یابد.

 -4به کارگیری رویکرد مدلسازی عاملبنیان برای تسهیل فرایند مشارکت
همانطور که در بخشهای قبلی به آن اشاره شد ،ابزار مدلسازی عاملبنیان برای تسهیل فرایند مشارکت در سیستم است
و میتوان از آن در مراحل مختلف مشارکت و درگیرسازی ذیمدخالن استفاده کرد .مشارکت ذیمدخالن (یا به طور کلی
کاربران سیستم) در فرایند تصمیمگیری و سیاستگذاری با اهداف مختلفی قابل انجام است .به طوری که میتوان سطح تعامل با
ذیمدخالن را به سه سطح کلی تقسیم کرد .در ابتداییترین حالت ،از مشارکت ذیمدخالن برای جمعآوری اطالعات و تدقیق
اطالعات موجود استفاده میشود .در مرحله باالتر ،شناخت سیستم و پیچیدگیهای آن با مشارکت و همراهی ذیمدخالن و به
صورت دو سویه صورت میگیرد و در باالترین مرحله مدیریت سیستم اجتماعی-اکولوژیکی با همراهی و تعامل دوسویه با
ذیمدخالن انجام میشود .بر همین اساس استفاده از رویکرد مدلسازی عاملبینان برای تامین اهداف زیر پیشنهاد میگردد.
 -1مشارکت منفعالنه با هدف آگاهیرسانی به ذیمدخالن
 -2جمعآوری و کسب اطالعات از ذیمدخالن
 -3پشتیبانی از تصمیمات اتخاذ شده ،با ترویج آنها توسط ذیمدخالن
 -4مشارکت تعاملی که در آن ذیمدخالن روشهای تحلیلی و شناختی و ابزارها و نتایج را به اشتراک میگذارند
 -5خودسازماندهی که در آن درسآموختههای حاصل از فرایند مشارکتی توسط ذیمدخالن به تصمیمات مبدل
میشوند
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 -5معرفی کاربردهای رویکرد مدلسازی عاملبنیان برای ارتقای کیفیت مشارکت
رویکرد مدلسازی عاملبنیان ابزاری برای ارتقای کیفیت مشارکت در محدوده مطالعاتی است و کاربرد وسیعی در مسائل
مطالعاتی مرتبط با آب و انرژی دارد و از این رو استفاده از این رویکرد در مرحله مطالعه و اجرای طرحهای مرتبط با بخش آب
پیشنهاد میگردد.
برخی از اهداف توسعه مدلهای عاملبنیان در سطح بینالمللی عبارت هستند از:
سیاستگذاری در بحث مناقشات آبی در یک دشت و حوضه آبریز در آمریکا ()Kock, 2008; Kock, 2012؛ تغییر در
کاربری اراضی ،از جهت اثرات تغییرات سیاستگذاری کشاورزی بر تصمیمات کشاورزان در خصوص تغییر کاربری اراضی در
سوئد ()Brady et al., 2012؛ سیاستگذاری در بحث تغییر در کاربری اراضی ،برای نشان دادن اثرات متقابل خدمات اکوسیستم
در مغولستان ()Miyasaka et al., 2017؛ سیاستگذاری برای مدیریت حوضه رودخانه و برداشتها از منابع آب سطحی توسط
بخش کشاورزی در تایلند ()Becu et al., 2003؛ نمایش پیچیدگیهای سیستمهای منابع آب در شیلی ()Berger et al., 2007؛
بررسی میزان مصرف با وضعیت دسترسی به آب در حوضه رودخانه در برزیل ()van Oel et al., 2012؛ تاثیر انتقال اطالعات بین
کاربران در حوضه یک رودخانه در آفریقا ()Giuliani and Castelletti, 2013؛ توسعه چارچوبی برای مدلسازی اثرات متقابل
بین هیدرولوژی ،اقلیم و تصمیمات در یک حوضه رودخانه در آمریکا ()Tesfatsion et al., 2017؛ سیاستگذاری برای مدیریت
و پایدار سازی منابع آب زیرزمینی و کشاورزی مانند بررسی اثرات سیاستهای دریافت مالیات و سهمیهبندی آب بر پایداری
منابع آب زیرزمینی در آمریکا ()Mulligan et al., 2014؛ توسعه مدل عاملبنیان برای مدلسازی رفتار کشاورزان و تاثیر
سیاستگذاریهای مختلف بر آنها در تونس ()Feuillette et al., 2003؛ سیاستگذاری تقویت ظرفیت خودسازماندهی در
سیستمهای اجتماعی-اکولوژیکی منابع آب در ایران (لطفی)1396 ،؛ سیاستگذاری برای مدیریت آب شهری در شهر بیجینگ
چین()Chu et al., 2009؛ و سیاستگذاری و بررسی تاثیر سیاستهای مختلف بر کیفیت منابع آب سطحی در حوضه یک
رودخانه در آمریکا ( )Ng et al., 2011اشاره کرد.
برای توضیح بیشتر و شفافسازی بیشتر ،برخی کاربردهای این رویکرد برای ارتقای کیفیت فرایند درگیرسازی
کاربران ،از دید راهبردی عبارت است از:


در یک دشت با هدف پایدارسازی منابع آب زیرزمینی



در یک حوضه آبریز با هدف تخصیص مناسب منابع آب به کاربران و حفظ اکوسیستم وابسته به منابع
آب حوضه



در یک حوضه آبریز برای مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی
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شناسایی راهکارهای کاهش تقاضا در یک حوضه آبریز با منابع آب سطحی یا زیرزمینی یا هر دو



استفاده در یک حوضه آبریز با منابع آب سطحی و زیرزمینی برای شناسایی ایجاد معیشت جایگزین برای
مصرفکنندگان آب



شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای مصرف آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی



سیاستگذاری صحیح برای اتخاذ و اجرای برنامههای توسعهای در رابطه با آب

و از دید اجرایی عبارت هستند از:


استفاده در پروژههای مشارکتی توسط سمنها



توسعه برای استفاده در نهادهای محلی مانند تعاونیهای آببران با هدف افزایش دانش کاربران از سیستم



استفاده توسط شوراهای روستاها یا بخشداریها برای ترویج سیاستها ،اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها



استفاده در جلسات ،برای مستندسازی تاثیر متقابل سیاستگذاریهای نهادها و سازمانها (مانند وزارت
نیرو ،وزرات جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست) بر وضعیت آتی سیستم اجتماعی-
اکولوژیکی



استفاده در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برای مطالعه الگوی مصرف کاربران و سیاستگذاری
برای تامین نیاز آب شرب و بهبود الگوی مصرف کاربران



استفاده در جلسات تخصیص منابع آب در وزارت نیرو برای افزایش دانش کاربران از سیستم ،شفافسازی
تصمیمات ،افزایش شناخت دوجانبه از سیستم ،سیاستگذاری صحیح برای تخصیص منابع آب و اتخاذ
تصمیمات و سیاستگذاری صحیح



استفاده برای تسهیل واگذاری مدیریت سیستمهای منابع آب سطحی و زیرزمینی به کاربران محلی

 -1پیشنهادات و جمعبندی
آنچه اهمیت دارد این است که در فرایند مدلسازی مشارکتی« ،فرایند» از «نتیجه» حاصل از توسعه مدل اهمیت بیشتری
دارد چراکه هدف از مدلسازی مشارکتی با استفاده از رویکرد عاملبنیان نه پیشبینی و پیشگویی پارامترها و وضعیت سیستم
بلکه شناخت سیستم و یادگیری در خصوص دینامیکهای اجتماعی و اکولوژیکی آن است .بر این اساس ،افزایش دانش و درک
مشترک از سیستم و دینامیکهای آن ،از طریق یادگیری تعاملی؛ و شناسایی و شفافسازی اثرات راه حلهای مختلف بر مسئله
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مورد نظر به ویژه در رابطه با تصمیمات ،سیاستگذاریها ،تنظیمگری ها یا رویکردهای مدیریتی دو هدف اصلی برای استفاده از
رویکرد مدلسازی مشارکتی هستند.
نمونههای متنوع کاربرد رویکرد مدلسازی عاملبنیان در بحث منابع آب و محیط زیست در سطح بینالمللی نشان از اقبال
جهانی به این رویکرد مدلسازی دارد .در کنار کاربردهای متنوع این رویکرد مدلسازی که در باال به آن اشاره شد ،در حال
حاضر با توجه به افت مستمر سطح آب زیرزمینی و اهمیت پایدارسازی آن ،استفاده از این رویکرد ،به طور خاص ،در طرح احیا
و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور برای تسهیل و تسریع اجرای سیاستها و افزایش سطح مشارکت آنها ،آگاهی رسانی
به مصرف کنندگان منابع آب زیرزمینی در خصوص محدودیت منابع آب زیرزمینی و افزایش یادگیری اجتماعی در سطح کالن
و خرد پیشنهاد میگردد.
واضح است مشارکت ذیمدخالن موجب اتخاذ سیاستهای منطقی و صحیح و تضمین اجرایی شدن آنها خواهد شد.
با این که برای ارتقای کیفیت فرایند مشارکت میتوان از ابزارهای موجود مانند ابزار مدلسازی عاملبنیان استفاده کرد؛ اما با
وجود جوانب مثبت این رویکرد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند جلب مشارکت دو سویه از سوی کاربران و
سیاستگذاران میباشد .در نهایت در صورت استفاده از ابزار مدلسازی عاملبنیان ،پیشبینی میگردد ،مشارکت ذیمدخالن در
فرایند تصمیمگیری و سیاستگذاری ،ارتقا یافته و تصمیمات و سیاستهای منطقی اتخاذ و اجرا شده و ضمناً منجر به یادگیری
اجتماعی مشترک سیاستگذاران و ذیمدخالن در خصوص سیستم مورد مطالعه گردد.
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