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Abstract 
One of the most important reasons for doing this research is to show that water 
should not be considered as a mere commodity with an institutional-material 
value. On the contrary, it has a cultural-nonmaterial value that can be effective in 
regulating and formulating water policies and management. Due to the emphasis 
on one dimension of water values and neglect of the other dimensions in water 
resources management, there are profound shortcomings in understanding 
diverse water value systems and water resources management. The purpose of 
this research is to examine the awareness and attitude of the employees of water-
related institutions and organizations and show the importance of water values. 
To determine this, the present study distinguishes between two types of 
institutional-material value and cultural-nonmaterial value. The present 
quantitative research uses the survey method and questionnaire to collect data. 
In this study, water department employees were selected using quota sampling. 
The results indicate that there is a distinction between the positions of cultural 
values (cultural-nonmaterial values) and institutional-material values (water as a 
consumer goods) according to the administrative organizations and their 
employees. In fact, the orientation of employees of water organizations was 
mostly towards institutional-material values. 
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1. Introduction 
According to the approach of the present 
research, Iran is a country located in the 
desert and semi-desert region and access 
to water is severely restricted. (Khalat Bari 
Limaki. 2008). Local abundance and varied 
uses of water. (Safinezhad 1377) reflect the 
importance of cultural diversity in Iran. 
However, such socio-cultural attitudes 
towards climate change have been 
neglected in the management of water 
resources in Iran. Therefore, considering 
the issue of water scarcity and the role of 
water in human life and the planet, and 
given that changes occurred in the 
modern era challenge water, the emphasis 
is on the cultural-immaterial values of 
water in integrated resource management. 
Water is very important and there are 
many institutions and organizations 
regarding water in cities that decide on 
water resources and are responsible for its 
management. Therefore, the presence and 
influence of its cultural and intangible 
values can play a major role in the 
administrative and organizational 
management. The main question that 
arises here is to what extent the 
organizations and departments working in 
the field of water pay attention to the 
cultural-intangible values of water. In fact, 
how do the employees of these 
organizations and departments have 
knowledge about the cultural-immaterial 
values of water? 

2. Research Methods 
In this study, documentary and survey 
methods have been used. For 
measurement and analysis, due to the 
efficiency of the survey method in 
collecting data, organizing them and the 
possibility of statistical operations, the 
survey method has been used. In this 

method, data is collected using a plan and 
map and as a guide to action or to analyze 
the relationships between the variables 
(Davos. 1387) 

The statistical population of this study 
included all employees and staff of 
organizations and departments related to 
water affairs in Amol, Babol and Mahmoud 
Abad Cities who were full-time employees 
of these departments. In the non-
probability sampling method, a quota was 
used according to the target population, 
which included 76 people. The analysis 
was done at the administrative level on the 
individuals within these departments. The 
statistical population consisted of male 
and female employees of water 
department. In terms of time and place, 
the present study was conducted in the 
early 2020. 

3. Findings 
In this study, it was shown that the 
employees of the water-related 
organizations and departments are 
superior to the institutional -material 
values over the cultural-immaterial values. 
Water and wastewater engineers and 
other stakeholders in these matters 
basically tend to carry out missions in line 
with the institutional-material value of 
water and this tendency causes neglect of 
the cultural-immaterial value of water. It 
turns out that they pay technical attention 
to water. This technical view, which is 
usually a top-down approach, can have 
negative effects on the sustainability of 
water resources. 

4. Conclusion 
The main conclusion is that diverse water 
values should be considered in the 
management methodologies of water 
resources in the community. At the same 
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time, in integrated management of water 
resources, two aspects must be 
considered, climate-biodiversity and 
cultural-ecological diversity. On the other 
hand, we are confronted with the whole 

social phenomenon of water, in which, 
with a holistic view, issues such as value, 
governance, politics, justice, and water-
related knowledge must be considered. 
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 چکیده
  به   صرفا  نباید  را  آب   دهد؛  نشان  که  بود  آن  ،  تحقیق  این  انجام  دلیل  مهمترین  از  یکی

  تشخیص .  دانست  مادی-نهادی  ارزش  دارای  باید  را  آن  و  گرفت  نظر  در  مصرفی  کاالی  عنوان
  برای   تواند  می  است  غیرمادی-فرهنگی  ارزش  دارای  آب  ،  مادی-نهادی  ارزش  از  غیر   اینکه
  دلیل   به.  باشد  کارامد  آن  مدیریت   و   آب  های  سیاست  کردن  فرموله  و  کردن  مند  قاعده 

  منابع   مدیریت   در   که  زیادی  های  غفلت  و  شود   می  آب  های  ارزش  از  بخشی  بر  که  تاکیدی
  شناخت   در  عمیقی  کمبودهای  هنوز  گیرد،  می  صورت  آن  دیگر  های  ارزش  به  توجه  با  آب

  بررسی  مقاله، هدف. .دارد وجود آب منابع  مدیریت و آب متنوع های ارزش های سیستم
  ارزش  از غیر  به  نسبت  آب  امور  به  مربوط  های  سازمان  و ادارات کارمندان  نگرش  و  آگاهی
- نهادی  ارزش   نوع  دو   بین   حاضر   تحقیق   ،  امر   این   تشخیص   برای.  است  آب   مادی-نهادی
  توصیفی   و  کمی   بررسی  روش .  است  شده   قایل  تفاوت  غیرمادی-فرهنگی  ارزش  و  مادی
  کارمندان   از  تحقیق  این  در.  گردید  استفاده  پرسشنامه  از   ها  داده  آوری  جمع  برای  و  بوده

  از   حاکی   آمده  دست  به  نتایج.شد  پرسیده  ای  سهیمه  گیری  نمونه  صورت  به  آب  ادارات
  و (  مادی  غیر - فرهنگی  های  ارزش)  فرهنگی   های  ارزش  جایگاه  بین  افتراقی  که  است  آن

  و   اداری  های  سازمان  بین  در(   مصرفی  کاالی  یک  عنوان  به  آب)مادی-نهادی  های  ارزش
  سمت   به   آب  های  سازمان  کارمندان   گیری  جهت  نوع  واقع  در .  دارد  وجود  آن  کارمندان

 . است بوده  مادی-نهادی های ارزش

 کلیدواژه ها: 
"مدیریت  یکپارچه منابع آب" ، 

غیرمادی آب" ،  -"ارزش فرهنگی
اجتماعی تام" ، "تنوع  ی"پدیده 

 زیستی"-فرهنگی
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 سازمان های مرتبط به امور آب نسبت به ارزش های فرهنگی آب ارزیابی آگاهی و نگرش کارمندان  . حسنی قاسم  سید

 مقدمه و بیان مسئله   1
ی  دیدگاه های مادی و مالی و ابزارگرایی تقریبا در همه 

تصمیم گیری های سیاسی و اداری در جهان امروز،  
کننده تعیین  شده  اصل  اقدامات  و  تغییرات  ی 

دیدگاه ها در بسیاری از موارد مانع توجه    است.این 
های   حوزه  در  که  شود  می  دیگری  های  ارزش  به 
اجتماعی،فرهنگی و اکولوژیکی وجود دارد.هنگامی که  
انگیزه های مالی و پولی در سیاست ها و برنامه ریزی  
از   بسیاری  شود  می  مهم  ها  گذاری  سیاست  و  ها 
محیط  و  طبیعت  و  اجتماعات  درون  که  ها    ارزش 
به   و  گرفته می شوند  نادیده  دارند،  زیست حضور 

ی پایدار که به آب نیز تاکید می  شدت برای توسعه
همکاران، و  دارد.)کالر  مخربی  تاثیر  (.    ۲018شود، 

مشکل زمانی دو چندان می گردد که مدرنیزاسیون و  
را   این کره زمین  از چیزها در  جهانی شدن بسیاری 

دم جهان را با یک  ی مر استانداردیزه می کند و همه 
سری از ارزش ها و ایده های مشترک برخوردار می  
کند که دیگر از نظر فرهنگی خاص و منحصر به فرد  
دامن   را  جوامع  کردن  بازاری  که  تسلط  نیستند.این 
می زند بر همه چیز، از جمله آب و مدیریت منابع  
تاثیر   و کل جهان  مناطق  ها،  بوم  ها،  در محل  آبی 

برخالف مسیرهای توسعه که زمانی  منفی می گذارد.  
سنجه های اقتصادی و یا مالی و پولی را مورد توجه  
قرار می داد و توجه کمتری به اهمیت فرهنگ های  
در   بود،  قائل  شان  درونی  های  ارزش  و  اجتماعات 
 شرایط کنونی جهان توجه بیشتری به این ارزش ها  

(  و سنجش ارزش  1،۲009 الزم و ضروری است )برنان
نشان  ه بهتر  را  آب  موقعیت  توان  می  آب  ای 

(. امروزه آب نیز تحت تاثیر این  2،۲019دهد)موسترت 
تغییر نگاه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.  

درباره  آگاهی  ها  اهمیت  کمپین  و  آب  ارزش  ی 

 
1.Bernnan 
2 Mostert erik 
3 Postel 
4 Morgan and orr 
5 Blatterf and ingram 
6 Whitely 
7 Robavanoon et al 

به   توجه  پاستل  ساندرا  دارد.  وجود  آن  نگهداشت 
می   واحه  آخرین  از  حفاظت  را   آب  نگهداری 

(. مثال های مرتبط  به تمرکز به   3،1999د)پوستلنام
ارزش های غیر مادی  آب شامل برنامه های آموزشی  
و   آب  به مدیریت  مربوط  و مسایل  در مدارس  آب 
احیای محیط زیست، سواحل،آبخیزداری و غیره می  
به   توجه  در خصوص  هم  دیگری  های  شیوه  شود. 

ن  ارزش های غیر مادی آب وجود دارد همانند ؛ جش 
های روز جهانی آب و جشنواره های محلی نسبت به  
برای   هایی  راه  همه  دیگر،  اقدامات  و  ها  رودخانه 
ارتباط مجدد با آب را تقویت می کند و انگیزه ای برای  

درباره  غیر  یادگیری  های  ارزش  کیفیت  و  کمیت  ی 
 (. 4،۲015مادی   آب می شود)مورگان و  همکاران 

،  قابلیت دسترسی و  ۲1ی اول قرن در طول دهه 
توسعه برای  آب  تنوع  توزیع  نگهداشت  و  پایدار  ی 

و   است)ون  شده  مهم  فرهنگی  و  زیستی 
قابلیت  ۲018همکاران، ،کیفیت،  امنیت  مسائل  و   )

ی زندگی بسیاری  دسترسی آب برای معیشت و شیوه
پایداری   بر  جهان   سراسر  در  محلی  اجتماعات  از 

زیستی و فرهنگی مرتبط با  سیستم های آب و تنوع  
عامل   انسانی  های  فعالیت  است.  اثرگذاشته  آن 
اب   کیفیت  و  کمبود  مشکالت  ایجاد  در  اصلی 

رابطه  به  فرهنگ  است.اذعان  و  آب  میان  ذاتی  ی 
به   مختلف  جوامع  در  انسان  های  رفتار  و  انسانی 
و   آب)باتلرف  منابع  مدیریت  مجدد  ارزیابی 

(  ، توجه به ارزش    8۲00،  6. وایتلی   5،۲001همکاران 
و همکاران،    7های اجتماعی و فرهنگی آب )روباونان 

(و همچنین توسعه و تحول رویکردهای جدید و  ۲018
مدیریت   و  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  همچنین 

(.  ۲007،    8سازگاری منجر شده است)پاهل و همکاران

8 Pohel and westel 
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ی  در اکثر مدل های نوین برای مدیریت آب، مسئله 
گرایانه  -فرهنگیتنوع   کل  نگاه  به  توجه  و  زیستی 

تاکید می شود. مدل های جدید تالش دارد تا منافع  
و   بومی  زیست  زیستی،  محیط  گوناگونی  و  تنوع 
عنوان   به  آب  به  نگاه  با  را   فرهنگی  و  اجتماعی 

عملکردهای  پدیده  و  کند  تاکید  تام  اجتماعی  ی 
 (  ۲007،  1مشارکتی و فراگیر را تسهیل کند)فلدمن

اگرچه فواید این رویکردها و مدل های جدید می  
تواند امیدوار کننده و مناسب باشد؛ اما در عمل و  
علیرغم   دارد.  کار  جای  هنوز  آن  واقعی  کاربردهای 
پیشرفت های اخیر در ارتقای مشارکت و عملکردهای  
غیر   های  ارزش  به  نسبت  جدید  های  مدل  فراگیر 

زاسیونی و  مادی آب، هنوز تصمیم گیری های مدرنی
  ، نگرش  نو  این  دارد.  غلبه  آب  بر  مآبانه  مهندسی 

محلی  نسبت  -سیستم های فرهنگی اجتماعات بومی
چیزهای   عنوان  به  را  آب  غیرمادی  های  ارزش  به 
بیرونی و در گذشته قرار می دهد و تصمیمات مبتنی  

تخصصی را برتری می دهد و راه  -ی علمیبر  سویه 
تولیدم و  فنی  بیشتر  را  ها  های  حل  ارزیابی  و  حور 

)پاهل    مبتنی بر منافع  اقتصادی را در نظر می گیرد
مدیریتی  ۲007واستل، های  برنامه  حال  عین  در   .)

آن   در  که  است  همراه  قدرت  ثباتی  بی  با  جدید 
می   تضعیف  فرهنگی  و  زیستی  محیط  مالحضات 

محلی و اجتماعات محلی که  -شود. منافع مردم بومی 
در فرایندهای سیاسی  کوچک دامنه هستند، اغلب  

شوند)بولنز می  گرفته  و    2،۲008نادیده  اینگرام   .
گفتمان  3،۲007  همکاران  فرهنگی  تنوع  منظر  .از   .)

گیری  تصمیم  های  فرایند  بر  محور  متخصص  های 
ی سیاست مرتبط با آب  فعلی حاکم است و عرصه 

شیوه ها و عملکردهای دانش تجربی و سنتی جوامع  
کمتری   مشروعیت  آب  می  محلی  باعث  که  دارند 

قرار   غفلت  مورد  فرهنگی  های  ارزش  شوند  
  (.۲006، 4گیرند)رودریگز

ی جدید که تغییرات  با اهمیت یافتن آب در دوره 
توجه به   دادن است، ما شاهد  اقلیمی در حال رخ 
جوامع   برخی  که  هستیم  آب  غیرمادی  های  ارزش 
این   آب  منابع  در مدیریت  و  ورزند  می  تاکید  بدان 

ذاری را لحاظ می کنند. این امر باعث گردید  ارزش گ
ارزش های فرهنگی و غیر مادی آب مورد تهدید واقع  

ی  (. برای مثال، از دهه ۲0۲0شود)دیویس و همکاران،
برخی از جوامع اصول اخالقی محافظت از آب    1970

را مستقل از این که برای آب هزینه یا کمبودی وجود  
آب   منابع  مدیریت  در  باشد  در  داشته  دادند.  قرار 

ایاالت متحده آمریکا مناطق شهری ای چون توسان  
و آریزونا نمونه ای از گنجاندن این ارزش گذاری آب  
در زندگی شهری شان دیده می شود. مایکل لوگان  
تاریخ   کویری:  های  "شهر  عنوان  با  خود  کتاب  در 

( نشان داده  ۲006محیط زیست توسان و فونیکس")
رتقای  ارزش حفاظت از آب  است که این شهرها در ا

تالش کرده اند و  شهروندان این شهرها این اخالق را  
پذیرفته اند. او در این کتاب استدالل می کند که در  
آگاه   بیشتر  آب  کمبود  از  توسان  مردم  تاریخ  طول 

اندازه به  آب  که  دانستند  می  و  اند  کافی  بوده  ی 
رزش  ندارند، بنابراین برای آب و حفاظت از آن باید ا

 قایل بود. 

بعد اقتصادی آب در بیشتر جوامع یکی از ویژگی  
با   های مدیریت منابع آب است. ارزش آب معموال 
توجه به میزان مصرف آب محاسبه می گردد که این  
نظر می   بازاری در  به عنوان کاالیی  را  آن  نگاه  نوع 
جا   اقتصادی  کاالی  یک  عنوان  به  آب  اگرچه  گیرد. 

دارا اما  است،  های  افتاده  ویژگی  و  ها  مشخصه  ی 
دیگری است که آن را از اکثر کاالهای مورد استفاده  
آب   مثال،  برای  کند.  می  متفاوت  بازار  در  تجاری 
اقتصادی   ارزش  با  چندانی  ارتباط  که  است  کاالیی 
عین   در  ندارد.  آن  تامین  هزینه  با  یا حتی  و  صرف 

ی آب ویژگی های منحصرا طبیعی دارد و  حال، ذخیره 
ان در ذخیره های انسانی که کاالهای دیگر در  نمی تو

خود دارند، مقایسه کرد. همچنین حق مالکیت آب  
در تعریف مشکل است و در کل باید گفت آب یک  
کاالیی حجیم است، اما نسبت به وزن آن از ارزش  

 کمی برخوردار است. 

برای   ارزشی که  باید اشاره کرد که  این  عالوه بر 
ار  تنها  شود،  می  داده  کاربردهای  آب  برای  آب  زش 

مثال   عنوان  به  گیرند.  می  نظر  در  را  آن  مستقیم 
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این   صنعتی.  و  کشاورزی  تولیدات  انسانی،  مصرف 
را در کاربردهای غیر مستقیمی   نوع نگاه ارزش آب 
که آب در اکوسیستم دارد توجه ندارد)وان آست و  

( . برای به دست آوردن درک جامع از  5،۲01۳همکاران
نها باید به خود آب به عنوان کاال نگاه  ارزش آب، نه ت

ارزش های   از  ای  را در مجموعه  آن  باید  بلکه  کنیم 
وسیله به  که  مقیاس  مربوط  در  آب  اکوسیستم  ی 

بزرگ ارائه می شود، توجه کرد. این امر اجازه می دهد  
اکولوژیکی پرده  -تا پیچیدگی هایی از روابط اجتماعی 
ح کند که چگونه  بر داشته شود، و این می تواند تصری

تصمیمات انسانی می تواند ارزش های اکوسیستم را 
آنچه که در   از  تاثیر قرار دهد، و آب را فراتر  تحت 

کاالیی  و  پولی  و  مادی  ارزش  بر  مبتنی  فنی  -رویکرد 
دیده می شد قرار دهد. این مسایل به طور کلی می  
یکپارچه   مدیریت  و  گیری  تصمیم  فرایند  در  توانند 

  هالورسون  (.۲010  .6انده شوند)پاسکال منابع آب گنج
در خصوص در نظر گرفتن ارزیابی ارزش های آب و  

ی  ضرورت آن معتقد است که برای تخصیص بهینه
ی ارزش های مرتبط با اکوسیستم های  منابع آب همه 

  ( شود  گرفته  نظر  در  گذاری  سیاست  در  باید  آب 
(. همین مسئله است  1،۲015 7هالورسون و همکاران

فرهنگی که   های  ارزش  را  -جایگاه  آب  غیرمادی 
 ضروری می سازد. 

در ایران نیز چنین اخالق و ارزش هایی برای آب  
در   که  است  کشوری  است.ایران  داشته  وجود 

ی بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارد و دستیابی  منطقه
است)خلعت   روبرو  محدودیت  با  شدت  به  آب  به 

ردم در شهرها  (. به همین دلیل م1۳87 بری لیماکی.
استراتژی   این مسئله  از  آگاهی  با  ایران  وروستاهای 
ها،قوانین عرفی و سنتی و محلی فراوان و  متنوعی  
برای استفاده از آب و حفاظت از آن به کار می بردند.  

ی قائل شدن ارزش برای  این مالحظات نشان دهنده 
آب در تنوع فرهنگی ایران است. اما این نگرش های  

ماعی نسبت به آب امروزه تغییر یافته  اجت-فرهنگی 

 
1 fledman 
2 Boelens 
3 Ingram and stern 
4 Rodriguez 

است و در مدیریت منابع آب در ایران مورد غفلت  
ی کمبود  قرار گرفته است. بنابراین با توجه به مسئله 

زمین   و کره  انسانی  زندگی  در  و نقشی که آب  آب 
دارد و با توجه به اینکه تغیراتی در دوره مدرن رخ  

ده است تاکید  داده است و آّب را با چالش روبه رو کر 
فرهنگی های  ارزش  مدیریت  - بر  در  آب  غیرمادی 

یکپارچه منابع آب بسیار ضروری بوده و می تواند در  
امروزه   باشد.  داشته  بنیادی  نقش  آن  از  حفاظت 
در خصوص آب در   و سازمان های متعددی  نهادها 

ی آب تصمیم گیری می  شهرها وجود دارند که در باره 
ده دارند، بنابراین حضور  کنند و مدیریت آن را بر عه

و نفوذ ارزش های فرهنگی و غیر مادی آن می تواند  
در این مدیریت های اداری و سازمانی نقش عمده  

 ای داشته باشد.  

استان مازندران و شهرستان های آن در سال های  
آب   منابع  و  آب  مدیریت  های  چالش  وارد  اخیر 
آن   در  که  هایی  از یک طرف سنت  است.  گردیده 

فرهنگی   ارزش وجود  -های  آب  به  مواجهه  غیرمادی 
شیوه  دیگر  طرف  از  و  اند  رفته  ازبین  ی  داشت 

اداری   های  سازمان  و  نهادها  توسط  آب  مدیریت 
مبتنی بر نگاه مهندسی و فنی است. عالوه بر این  
شیوه های استفاده از آب توسط افراد به شدت به  
صورت انفرادی و منفعت گرایانه نوع نگاه به آب را  

فرهنگی های  ارزش  مسیر  کرده  - از  خارج  غیرمادی 
است. مثال های زیادی در این خصوص وجود دارد.  
روستایی،   مناطق  در  ویالیی  های  شهرک  دایرشدن 
کثرت خانه های دوم ، فروش زمین های کشاورزی و  
استفاده از چاه های انفرادی در هر یک از این خانه  
  ، شخصی   های  استخر  ساختن  و  ویالیی  های 
از   و  زمین های کشاورزی  همچنین حفر چاه ها در 
بین رفتن مفاهیمی چون "نهر ، جوی آب، میراب، پنج  
های   شیوه  که  دارد  امر  این  از  نشان  غیره"  و  آب 
رویارویی با آب به شدت مادی انگارانه شده است و  
و   ها  نهاد  و  است  بستار سنتی اش خارج شده  از 

5 Van Ast et al 
6 Pascual 
7 Halverson & Layton 
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حوزه  در  که  هایی  روسازمان  و  در  ی شهری  ستایی 
ارتباط با آب فعالیت می کنند در این مسیر گام بر  
نمی دارند. شهرهایی که در این مقاله مورد بررسی  
قرار گرفته اند ، به این دلیل انتخاب شده اند که با  
چالش های موصوف در باال روبه رو است و نهادها و  
سازمان های مرتبط با آب نیز با ارزش های فرهنگی  

 بدور هستند.   و غیرمادی آب

بین   در  چیزی  هر  های  ارزش  که  این  به  نظر 
که   دید  باید  یابد  می  معنا  جامعه  یک  کنشگران 
کنشگران چه ارزشی را برای یک کاال یا یک عنصر و  
یا هر چیزی قایل می شوند. از آنجا که قصد تحقیق  
روی سازمان ها و ادارات مرتبط با آب است ، سعی  

این   کارکنان  و  کارمندان  را  شد  ادارات  و  ها  سازمان 
مورد هدف پژوهش قرار دهند و جایگاه ارزش های  
کند   بررسی  کنشگران  از  گروه  این  بین  در  را  آب 
پرسش اصلی ای که اینجا مطرح می شود آن است  
که تا چه حد سازمان ها و اداراتی که در امور آب در  

- حال فعالیت هستند به بخش ارزش های فرهنگی
رند. در واقع چگونه کارمندان و  غیرمادی آب توجه دا

مشغول   ادارات  و  ها  سازمان  این  در  که  کارکنانی 
غیرمادی آب  -هستند نسبت به ارزش های فرهنگی 

با توجه به این پرسش های    آگاهی و دانش دارند؟
مطرح شده، هدفی که این تحقیق در پی آن است  
بررسی آگاهی و نگرش کارمندان و کاکنان سازمان ها  

مربوط به امور آب نسبت به ارزش های آب    و ادارات 
در ساختار اداری و سازمانی آب است. برای بررسی  
این هدف، ارزش های آب به چهار بعد تقسیم بندی  
هایی   گویه  ها  شاخص  این  از  هریک  برای  و  شد 
ساخته شد و برای پاسخ بین کارشناسان آب در این  

آگاهی   آنها خواسته شد  از  ارائه شد.  ها  و  سازمان 
نگرش شان را نسبت به جایگاه ابعاد چهارگانه ارزش  
آب در  ادارات بیان کنند. با توجه به این امر می توان  
"بررسی   کرد:  مطرح  گونه  این  را  تحقیق  هدف 
سنجش آگاهی و نگرش کارشناسان آب نسبت به  
جایگاه ابعاد چهارگانه ارزش آب در ادارات مربوط به  

   امور آب.

 ی تحقیق  پیشینه 2
(در پژوهشی نشان داده اند  1۳9۲حمدی و همکاران ) ا

صرفه مسؤولیت که   به  گرایش  بر  در  پذیری،  جویی 
درصد    ۳5تواند  مصرف آب، تأثیر معناداری دارد و می 

تحقیق   تحلیلی  نتایج  نماید.  تبیین  را  آن  واریانس 
همچنین نشان داد بین متغیرهای جمعیتی با گرایش  

صرفه  خانگیبه  آب  مصرف  در  ارتباط  جویی   ،
با   تحقیق،  نتایج  اساس  بر  ندارد.  وجود  معناداری 

پذیری در بین شهروندان، گرایش  افزایش مسؤولیت 
د. زارعی  یابجویی در مصرف آب افزایش می  به صرفه 

( همکاران  پژوهشی 1۳96و  در  بررسی    (  عنوان  با 
دینداري بر    نشان دادند که  دینداری بر مصرف آب  
تأثیر    جویی  میزان گرایش به صرفه در مصرف آب، 

طور معناداري تغییرات   تواند به  معناداري دارد و می 
 بینیجویی در مصرف آب را پیش   گرایش به صرفه

می دهد  که بین متغیرهای   نشان   وه نتایج  عالبه  کند.
جمیعتی با صرفه جویی در مصرف آب خانگی ارتباط  

 معناداری وجود ندارد. 

  ای با عنوان ( در مقاله  1۳97مومنی و همکاران ) 
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هدر رفت  

آشامیدنی  روش     آب  با  تی  که  آماری  های  آزمون 
معادالت   و  طرفه  یک  واریانس  تحلیل  مستقل، 

کرده اند چنین  ساختاری )نرم افزار لیزرل( استفاده  
رابطه با هدر رفت مصرف آب  نتیجه می گیرند که  

و   اجتماعی  فرهنگی،  عوامل  ترتیب  به  آشامیدنی، 
اقتصادی بیش ترین سهم دارند. همچنین متغیرهای  

وضع   جنسیت،  ای  نوع  زمینه  و  تحصیالت  تأهل، 
معناداری   ی  رابطه  دارای  وابسته  متغیر  با  شغل 

   .هستند

( تحقیقی با عنوان  1۳99حاجی زاده و همکاران )
آب   مصرف  با  مرتبط  اجتماعی  عوامل  بررسی 

ی موردی زنان شهر اصفهان( انجام داده اند.  )مطالعه
در این تحقیق که  های انجام گرفته  بر اساس آزمون 

میزان مصرف آب زنان با  نجام شده است،  روی زنان ا 
سبک   اجتماعی،  زندگی  زندگی)سبک  سبک  انواع 
اندیش،   زندگی مثبت  زندگی سالمت محور، سبک 
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زندگی  سبک  معناگرا،  و  هدفمند  زندگی  سبک 
فرهنگی، وسایل ارتباط    یطبیعت دوست(، سرمایه 

رابطه  آب  مصرف  به  نگرش  و  دینداری  ی  جمعی، 
   داری داشته است. امعن

لوپز  با عنوان  ۲005)  1میری  ( در مطالعه اش که 
در   روستایی  آب  مدیریت  و  اجتماع  "فرهنگ 
الس   و  "سانتاترزا  اجتماع  روی  که  نیکاراگوئه" 

انجام  1ماریاس اکتشافی  موردی  مطالعه  روش  با   "
داد،توضیح می دهد که چگونه فرهنگ محلی و ارزش  
مدیریت   بر  تواند  می  فرهنگ  این  درون  های 

ی آب اجتماع روستایی تاثیر گذارد. نتیجه ای  توسعه
که در این بررسی بدان تاکید شد، نقش میانجی گری  
سمن ها به عنوان میانجی برای توجه به ارزش های  
اجتماعات محلی بوده است.این تحقیق نشان داد که  
برای مدیریت آب پایدار توجه به ارزش ها ی محلی  

 مهم است. 

بین) توسط  که  دیگر  آفریقای  ۲01۲تحقیق  در   )
جنوب صحرا با عنوان " عوامل تأثیرگذار بر پایداری  
سیستم های تأمین آب روستایی" انجام شد نشان  
می دهد که ذخایر آب در مناطق روستایی و بومی از  
سطح پایین پایداری روبه رو است.محقق دلیل این  

پدیده  یا  گرا  کل  رویکرد  نبود  و  فقدان  به  را  ی  امر 
در مدیریت و برنامه ریزی  آب ذکر می    اجتماعی تام 

از  .کند بندی  دسته  دو  اساس  بر  تحقیق  این  در 
آب   های  ارزیابی چالش  در  فاکتورهای مطرح شده 

پایداری  2،۲006پایدار)گبرهیوت برای  فاکتورهایی   )
مقوله   دو  اساس  بر  آب  منابع  و  آب  های  سیستم 
طبقه بندی می شود. اولی فاکتورهای قبل از اجرا و  

ی فاکتورهای بعد از اجرا که قبل از اجرا، مدیریت  دوم
اجتماع،   مشارکت  آب،  های  ارزش  باید  آب  منابع 
جمعیت مورد نظر، آموزش و محیط زیست و آیتم  
دیگر   موراد  و  آب  و سهم  و عدالت  اکولوژیکی  های 
مورد توجه قرار دهد.در بعد از اجرا آیتم هایی چون  

، رضایت جامعه، مدیریت فنی  و    پشتیبانی  نهادی 
 

1 Santa Tereza and Las Marías 
2 Gebrehiwot 
1 Pearce and Turner 
2 FAO 

ی قابل توجه  مالی و آموزش مورد تاکید است.نکته
در این تحقیق آن بود که بدون توجه به ارزش های  
اجتماعات محلی در خصوص ارزش ها آب و درگیری 

ذخیره  های  سیستم  در  مدیریت  اجتماعات  آب،  ی 
منابع آب ناکام مانده است. بر اساس نتیجه گیری  

ای آب باید انعطاف  این پژوهش، برای بهبود پروژه ه
پذیرتر بود و دانش های اجتماعات محلی و سیستم  
های فرهنگی را در مدیریت منابع آب لحاظ کرد. در  
سازمانهای   نقش  اهمیت  تحقیق  این  حال  عین 
غیردولتی در تأمین آب را تاکید می کند و نشان داده  
است که  سازمان های غیردولتی در کنار اجتماعات  

توانند م انجام  محلی می  برای  واسطه  ترین  ناسب 
 .مدیریت آب باشند

های  ۲005حداد) نگرش  عنوان  با  ای  مقاله  در   )
اجتماعی   و  فرهنگی  های  جنبه  جهت  در  عموم 
مدیریت آب و خدمات مربوط به آب که در فلسطین  
انجام داد اشاره می کند که ، عملکردهای مدیریتی  
درمورد خدمات و ذخایر آب در فلسطین تحت تاثیر  

فنی بود و غفلت و  -جنبه های اقتصادی و مهندسی
تن جدی در جنبه های دیگر یعنی ارزش  نادیده گرف

های دیگری که در خصوص آب و مدیریت آن وجود  
داشت.در این کار نتیجه می گیرد جنبه های فرهنگی  
و اجتماعی و اجرایی و نهادی و همچنین مالحظات  
درک عموم و احساسات و ارزش های مردم محلی در  

بر مهندسی  مبتنی  توجه    -مدیریت  مورد  اصال  فنی 
های  نبود. ارزش  که  حالی  در  حداد  نظر  از 

حوزه به  اجتماعی  هویت  و  فرهنگی،تاریخی،  آب  ی 
ذخایر و خدمات بهداشتی آب همیشه الصاق شده  

 وجود داشته است. 

(  الگوهای مختلفی از ارزش  1990)  1پیرس و ترنر
های آب را شناسایی کردند. چارچوب ارائه شده شان  

و  کشاورزی  سازمان  و  ملل  سازمان  غذای    توسط 
اکوسیستم ها    اقتصادهای   2و   2یعنی فائوسازمان ملل  

شده   پذیرفته  ای  گسترده  طور  به  زیستی  تنوع  و 

3 Ecosystem Goods Services 
4 The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
5 Ayn proser 



 
 

 168 

 . 186تا  159 صفحات  .1400بهار و تابستان  . 17 شماره .8 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 ارزیابی آگاهی و نگرش کارمندان سازمان های مرتبط به امور آب نسبت به ارزش های فرهنگی آب . سید قاسم حسنی

ارزش  ارائه شده در چارچوب   است. انواع  آنها،  ی  
 های مربوط به آب این گونه تعریف شده اند: 

به  1 مقوله  این  مستقیم:   استفاده  های  .ارزش 
می شودکه    ی استفاده های مستقیم آب اطالقهمه

یا   آب  بر  مبتنی  و  آب  به  وابسته  خام  مواد  شامل 
تولید   برای  مستقیما  که  آب  فیزیکی  محصوالت 

ی آب، آب  مصرف و فروش استفاده می شوند.ذخیره 
به عنوان یک ورودی برای تولید کشاورزی و صنعتی  
بخشی از این مقوله هستند. منافعی که از استفاده  

تفریح و سرگرمی به  های غیر مصرفی آب برای مثال،  
 دست می آید در این مقوله قرار دارد.

مقوله  ۲ این  غیرمستقیم:  استفاده  های  .ارزش 
همه و  شامل  تنظیم  به  مربوط  های  ارزش  ی 

پشتیبانی خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم آب  
 است.

. ارزش های انتخابی: این مقوله به ارزش حفظ  ۳
مست کنندگاه  استفاده  برای  ها  و اکوسیستم  قیم 
 غیرمستقیم بالقوه در آینده مربوط می شود. 

ی ارزش  .ارزش های غیر استفاده : شامل همه4
صرف نظر از استفاده  - های ذاتی برای آب می شود 

آن ی  شناسانه،    - بالقوه  زیبایی  های  ارزش  همانند 
میراثی، فرهنگی.این ارزش ها با این واقعیت همراه  
است که از افراد انتظار می رود که اکوسیستم های  
آب را بدون هر استفاده ای از آن حفظ کنند یا این  

ستم برای نسل های آینده  که بدانند که یک اکوسی
 (. ۲010 حفظ شود)همان.

این انواع ارزش ها را به      (۲010پاسکال و همکاران)
مرتبط کردند.    3خدمات اکوسیستمچارچوب کاالها و  

که   دارد  وجود  اکوسیستم  خدمات  عمده  طبقه  دو 
از:   و   . 1عبارتند  ها  اکوسیستم  اقتصاد  بندی  طبقه 

زیستی  بندی    ۲و  4تنوع  اکوسیستم  . طبقه  ارزیابی 
طبقه چارچوب  اساس  بر  اقتصاد    هزاره.  بندی 

اکوسیستم ها و تنوع زیستی ، پاسکال چهار طبقه  
بندی از ارزش های آب را معرفی می کند، زیرا از نظر  

اکولوژیکی  -او در این طبقه بندی جنبه های فرهنگی
جنبه گذاری  و  ارزش  اهداف  تحلیل  در  اقتصادی  ی 

ط دارد.این  آب  کارآمدی  های  ارزش  از  بندی  بقه 
 عبارتند از:

خدمات  1 از  نوعی  خدمات:  تدارک  و  .ارائه 
از   مادی  و  انرژی  های  خروجی  که  اکوسیستم 
اکوسیستم ها را توصیف می کند.آنها شامل غذا، آب  

 و منابع دیگر می شود. 

.خدمات تنظیم کننده: خدمانی که اکوسیستم  ۲
ود. تنظیم با عمل به عنوان تنظیم کننده ارانه می ش 

کنترل   تدارک  و  ارائه  یا  خاک  و  هوا  کیفیت  کردن 
 بیماری و سیل.

. خدمات حمایتی و زیستگاهی: در این خدمات  ۳
و   ها  گونه  برای  را  هایی  زیستگاه  ها،  اکوسیستم 

 اطمینان بخشی تنوع ژنیتیکی فراهم می کنند. 

تفریح،  4 این خدمات شامل  فرهنگی:  . خدمات 
شناختی، تجربه معنوی و  سرگرمی،جنبه های زیبایی  
 (.  ۲010  فرهنگی می شود)پاسکال.

( در کار خود به ارزش محیط  ۲011)  5پروسرایان  
و   ها  سیاست  گوید  می  او  دارد.  توجه  آب  زیستی 
قوانینی که آب را برای محیط زیست مورد توجه قرار  
اما   است،  شده  تقویت  اخیر  سالهای  در  دهد  می 

بس آب  برنامه  در  قواعد  این  است.  اجرای  کند  یار 
های   برنامه  از  بسیاری  در  که  است  معتقد  پروسر 
شرایط   از  محدودی  توصیفی  آب  منابع  مدیریتی 
اکولوژیکی وجود دارد و پیامد ها  محیط زیستی مورد  
نظر به طور نامناسبی مشخص می شودند و فاقد  
با   ارتباط  در  دقیق  گزارش  و  ارزیابی  و  نظارت 

ن از  است.  زیستی  محیط  برای  پیامدهای  او  ظر 
محیط  توسعه ارزش  برای  مستحکم  های  برنامه  ی 

زیستی نیاز به دانش اکولوژیکی وجود دارد.هر چه  
رقابت برای استفاده آب بیشتر و شدید تر می شود،  
مدیریت آب برای محیط زیست تحت فشار قرار می  
محیط   پیامدهای  و  نتایج  گوید،  می  پروسر  گیرد. 

شان برای جامعه   زیستی به دست آمده و ارزش های 
باید نشان داده شود که این مستلزم کار قوی بر روی  
دانش اکولوژیکی است. روسو و اسمیت در کار خود  
ارزش های آب را به ارزش های پولی و ارزش های غیر  
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این بررسی نشان   پولی آب تقسیم بندی کردند در 
داده شد که چگونه مردم در سراسر جهان ارزش آب  

غیر پولی درک می کنند یعنی تحت    را به شیوه های 
ی بومی و محلی و در  تاثیر دانش های تجربه شده 

نایل   درک  این  به  شان  بومی  طبیعت  به  ارتباط 
 (   ۲01۳شدند. )

همکاران و  وو  به  ۲018)   1زنینگ  ای  مقاله  در   )
ارزش اجتماعی منابع آب توجه کردند.آنها از طریق  

ار  معنای  بررسی  به  اجتماعی  سیستم  زش  تئوری 
اجتماعی آب پرداختند. در این تحقیق ارزش اجتماعی  

اکولوژیکی  -ی ارزش اقتصادیی عمده به عنوان مولفه 
معرفی شد که باید توسط سیاست گذاران و تصمیم  
گیران منابع آب مورد توجه قرار گیرد.در این تحقیق  
محققان ارزش اجتماعی منابع آب را در چند مقوله  

عبار  که  کردند  بندی  امنیت  دسته  از:  بودند  ت 
انداز   چشم  و  دانش  اجتماعی،  ثبات  اجتماعی، 
انسانی. با توجه به این تقسیم بندی آنها در کارشان  
ویژگی های فیزیکال)زندگی گیاهی و چشم انداز( و  
بر شناخت،   مبتنی   آب  مثال  چون  روان شناختی) 
فرهنگ، سنت و دین است بنابراین بر روان شناسی  

جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد  جامعه و اعضای آن  
 ( را در بررسی ارزش اجتماعی آب ترکیب می کنند.  

در میان تحقیقات پیشین به خصوص در کارهای  
های   ارزش  به  تحقیقی  تر  کم  ایران،  در  پژوهشی 
فرهنگی و غیر مادی آب توجه شده اند و با توجه به  

اهمیت آب و چالش هایی که در سال های اخیر در   
بدلیل کم آبی به وجود آمده است توجه به این  ایران  

ی تاریخی در ایران نشان  ارزش ضرورت دارد.سابقه 
به   مختلف  های  بوم  زیست  در  مردم  که  دهد  می 
ارزش های فرهنگی و غیرمادی آب توجه می کردند،  
های   پروژه  گسترش  و  مدرن  دوران  به  ورود  با  اما 

توجه  توسعه در ساختارهای اداری ، به نظر می رسد  
و ضرورت   الزم  آب  مادی   غیر  و  فرهنگی  ارزش  به 
دارد. اغلب تحقیقاتی که در ایران انجام شده است  
و   اند  کرده  توجه  آب  مصرف  بحث  به  نگاه  با 
با نگاه به ارزش های فرهنگی آب   تحقیقات اندکی 

پرداخته است.بنابراین، در این تحقیق این امر مورد  
 توجه قرار گرفته است.  

 ی  مبانی نظر 2.1
 تعریف ارزش آب . 1

که برای آب در اغلب کشورهای    بیشتر رویکردهایی 
ملی   و  ای  منطقه  های  سازمان  توسط  سوم  جهان 
وجود دارد مبتنی بر ارزش های مرسوم یعنی کاالیی  

- آب است که در آن مدیران آب بر ارزش های مادی
ی نتیجه بخش  پولی آب  تاکید می کنند و بر استفاده

آن تاکید دارند. در این رویکرد آب چیزی است که در  
عت وجود دارد و باید به هر نحو از آن استفاده  طبی

کرد.اما برای آب ارزش های دیگری هم وجود دارد که  
می توان با عنوان ارزش های غیر مادی یا غیر پولی از  

دارای   ها  ارزش  این  برد.  نام  های  آن  گونه  و  سنخ 
متنوعی است که می توان به ارزش محیط زیستی،  

ماعی، ارزش های   ارزش های فرهنگی،ارزش های اجت
(  2،۲00۳معنوی و ارزش های دیگر از آن نام برد.)هولم

تشخیص ارزش منابع آب پایه و اساسی برای تدوین  
سیاست های آب است.اگرچه ارزش های آب متنوع  
یک   برای  ها  ارزش  این  پیچیده  ترکیب  اما  است، 
سیستم برنامه ریزی برای منابع آب با سختی روبه  

در مورد ارزش های آب می    رو است. اما تحقیقات
در   آنها  کارکرد  و  اهمیت  شدن  روشن  به  تواند 

برای  توسعه و  کند  و جامعه کمک  اقتصاد  پایدار  ی 
ترویج حفظ آب و بهبود سیاست های آب و کاهش  
کمبود ها نقش اساسی داشته باشد.آگاهی فزاینده  
توسعه   زیستی  محیط  و  اکولوژکی  های  هزینه  از 

ی آّب و اکوسیستم  دربارهباعث شده که تحقیقات  
 (.  ۲018وو، های وسیع تر انجام گیرد)زنینگ

امروزه تحقیقات نشان داده است که ارزش آب  
جنبه  با  تنها  ما  ،.بلکه  نیست  آن  پولی  و  کاالیی  ی 

رو   روبه  در سراسر جهان  آب ها  یا  آب  جهان های 
ی برخورد مدیریت منابع آب با توجه  هستیم که نحوه 

آب که در اینجا با عنوان ارزش ها    به این جهان های 
غیر مادی آب از آن عنوان می شود باید تاکید شود.  

فرهنگی تنوع  انداز  چشم  دو  یا  نظری  رویکرد  - دو 
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ی اجتماعی تام می توان ابزاری باشد  زیستی و پدیده 
در   که  آب  مادی  غیر  های  ارزش  به  توجه  برای 
دو   این  کرد.  توجه  آن  به  باید  آب  منابع  مدیریت 

ویکرد در حقیقت اجازه می دهد که دیدگاه وسیع  ر 
تری را نسبت به سیاست های آبی با توجه به ارزش  
آن   در  گانه  های سه  ارزش  آن  در  که  اجتماع  های 
داده   قرار  گیری  تصمیم  درون  در  است  تاکید شده 

 1شود. 

 ی اجتماعی تام)کل گرا(رویکرد پدیده . 2

ی جوامع از نظر فرهنگی میانجی  هر چیزی در همه 
می شود اگر فرهنگ را به عنوان میانجی برای نگاه  
به آنچه که در اطراف ماست را در نظر بگیریم باید  
هر پدیده ای را از دوسویه نگاه کنیم. یک سویه به  

تام است و سویه مفهوم پدیده  ی دیگر  ی اجتماعی 
- هنگیجهان های آب که در اینجا ما با عنوان تنوع فر 

های   سویه  بریم.این  می  نام  آن  از  ها  آب  زیستی 
نظری در خصوص آب می توانند مدیریت به آب را  

ی مربوط به  تحول بخشید و در برنامه ریزی توسعه
 آب  از نگاه محدود دور شد.  

اجتماعی   علوم  کارهای  موثرترین  از  یکی 
مارکسیستی ،تئوری هیدرولوژیکی ویتفوگل از ظهور  

اقع تمرکز روی تامین آب در حوزه  دولت است.در و
انسان   و  شناسی  باستان  کارهای  در  کشاورزی 
شناسی اجتماعی انجام شد.مطالعات دیگری هم در  

ی کشاورزی انجام شد که در آن  تامین آب در حوزه
های   شیوه  و  مذهبی  شعائر  پیچیده  تنیدگی  درهم 

دهد)لندسینگ می  نشان  را  این  1،1999آبیاری  با   .)
آب یک   یعنی  حال،  است  کلیت  در  و  تام  واقعیت 

حوزه  تری  علیرغم  وسیع  های  حوزه  در  کشاورزی  ی 
قرار می گیرد و نوعی در هم پیوندی را می توان در  
آن دید. آب تقریبا همه قلمروهای زندگی اجتماعی ،  
در بخش های   گیرد.  در می  را  نیز شهری  و  روستا 
اقتصاد و دیگر بخش هایی چون صنعت،ماهیگری،  

برخوردار  گردشگ ای  ویژه  اهمیت  از  ورزش  و  ری، 
است. این تمامیت و کلیت درهم تنیده و اتصالی که  

 
1 Wu zening 

را   باشد  داشته  معین  جامعه  هر  در  تواند  می  آب 
کرده   گذاری  نام  آب"  "جهان  اصطالح  برخی 

(. در هم تنیدگی و پیوندی که  ۲009، 2اند)هوستروپ
آب ایجاد می کند به این معنی است که آب می تواند  

باشد  شان دهنده ن اجتماعاتی  و  ها  ی مرزهای گروه 
آب  با  درگیر   که  و  تعامل  در  مشترک  صورت  به 

 هستند.

ی  ی توجه با آب به عنوان پدیده مثال ها در زمینه
کارها   از  یکی  نمونه،  برای  دارد.  وجود  تام  اجتماعی 
از آب در   نشان می دهد که چگونه روش استفاده 

ن حال می تواند در  طی زمان تغییر می کند و در عی
بعد سیاسی هم در تعامل باشد. نمونه دیگر کاری  
است که توسط میچل در مصر انجام شد. این کار با  
در   دانش  دارایی،  اشخاص،  کنترل  اشکال  وجود 
رودخانه نیل، به نقش مدیریت آب و تنظیم آن در  

 (. ۲00۲تغییرات نظم سیاسی توجه شد)

پدیده  مارسلبحث  را  تام  اجتماعی  در    ی  موس 
یک   گوید  می  او  بود.  کرده  مطرح  هدیه  خصوص 
بلکه   دارد،  تقلیل  واقعیت  یک  به  نباید  را  پدیده 
تعاملی در پدیده در واقعیت وجود دارد. در خصوص  
آب نیز مدیریت یکپارچه آب مطرح است که آب را  
با   بیولوژیکال تقلیل داد. آب  نباید به یک واقعیت 

جامعه   نهادهای  قلمروهای  رابطه  بیشتر  در 
تواند   می  جامعه  درونی  عناصر  است.این 
بر   در  را  غیره  و  و فراغت  اقتصاد،سیاست، مذهبی 

مقوله خود  بحث  در  استرانگ  "ضروریت  گیرد.  ی 
کامال   آب  شیوه،  این  در  کند.  می  مطرح  را  آب" 
که   است  فراگیری  معنای  و  است  کل  و  اجتماعی 
یک   باید  را  داشت.آب  خود  ذهن  در  موس  مارسل 

خود  واقعی در  متنوع  اشکالی  که  دید  اجتماعی  ت 
دارد. نباید آن را فقط به عنوان یک ماده ای در کره  

و همگن دانست با  زمین  لحاظ کل گرایانه  . آب به 
قلمروی از سالمتی عمومی و به مفاهیم مورد پسندی  
چون ماده روح بخش، لذت بخش و یا به عنوان یک  

2 holm 
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زیبایی  شعائر اجتماعی صبحگاهی؛ و به عنوان یک  
 اقتصادی و غیره در آمده است.  -شناسی سیاسی

ی اجتماعی تام که در دیدگاه  آب با توجه به پدیده 
مارسل موس مطرح شد باید نوعی سیستم بدانیم.  
آب قلمروهای زندگی را به گونه ای متصل می کند  
آبی که   به  کند  استفاده می  را که شخصی  آبی  که 

یر دارد. این تاثیر  دیگران آن را استفاده می کنند تاث
اتصال   چون  دیگری  مفهوم  با  توان  می  را  تاثر  و 
دهندگی هم به کار برد.یعنی آب قلمروهای مختلفی  
از زندگی اجتماعی را به یکدیگر به شیوهایی متصل  
اتفاقی   نه  و  است  تصادفی  نه  که  کند  می 
در   توان  را می  پیوستگی آب  و به هم  است.اتصال 

اجتماعی دید.)هانرز،  سطوحی از پیچیدگی سازمان  
199۲ .) 

 فرهنگی -. رویکرد تنوع زیستی ۳

مشترک   میراث  باید  را  زیستی  و  فرهنگی  تنوع 
های   نسل  عقالنی  نفع  عنوان  به  آن  از  و  دانست 
برای   باید قلمداد کرد. تنوع فرهنگی  آینده  و  کنونی 
پایداری محیط زیست بسیار مهم است و امکان های  

پ برای سازگاری  انسانی  را در جهان در  متعدد  ایدار 
 (. ۲009حال تغییر به وجود می آورد)یونسکو،

تنوع فرهنگی به گوناگونی فرهنگ های انسانی یا  
اجتماعات محلی در یک منطقه خاص و در سراسر  

ی  جهان اشاره دارد. تنوع فرهنگی نیروی پیشراننده 
اقتصادی،   رشد  تولید  در  تنها  نه  که  است  توسعه 

ابزاری   عنوان  به  زندگی  بلکه  پیشبرد  برای 
تنوع   است.  معنوی  و  اخالقی  فکری،احساسی، 
فرهنگی همانند تنوع بیولوژیک با قلمروهای در هم  
تنیده  اکولوژیکی، ژتتیکی و گونه های زیستی شکل  
گرفته و در ارتباط است. بیشتر اجتماعات محلی که  
دارای زبان های مختص به خود هستند دارای تنوع  

زیستی  - ر واقع تنوع فرهنگیزیستی غنی هستند. د
یک منطقه تعامل  در  از  ای  پیچیده  تاریخ  ی خاص 

 
1 landsing 
2 hastrup 
3 Little & Leslie 
4 Reisner 

کنش با محیط زیست      انسانی، دانش، ارزش ها و 
را   زندگی  حفظ  در  آب  اساسی  نقش  بخصوص  و 

گزارشات تاریخی و مردم نگاری تنوع  نشان می دهد.  
وسیعی در تنظیم و استفاده از آب در میان فرهنگ  

دهد  می  نشان  را  همکاران.  3)لیتلها    و 
(. این تنوع داللت  ۲007، 5تسیگر   4،199۳ریسنر1999

مطالعات   دارد.  آب  مختلف  الزامات  و  انتظارات  بر 
ی آب همچنین  درباره تنوع فرهنگی و زیستی درباره 

  ، دارد  اشاره  آب  ناامنی  از  خاص  فرهنگی  درک  به 
توسط  که  آب"  از  ناشی  "رنج  مک     مانند  انیس 

 1  .در مکزیک  انجام شده است ( ۲001ملیان)

زیستی به طور فزاینده ای  -اصطالح تنوع فرهنگی
در گفتمان آینده های پایدار مهم است به خصوص  
از   ناشی  زیستی  محیط  تغییرات  به  توجه  با 
انسان،موضوع گونه های در حال انقراض، ازش ها و  
و   اکولوژیکی  های  دانش  متنوع،  فرهنگی  رفتارهای 

را مهم  -حقوق عرفی می توان تنوع فرهنگی  زیستی 
فرهنگی تنوع  مفهوم  بنابراین  به  - دانست.  زیستی 

ی فرهنگ و آب  در  ی اصلی رابطهعنوان یک هسته 
 ( .  ۲006، 1حوزه های مدیریت مهم است)کونکا

هر گروه اجتماعی و هر کنش گر در جامعه یک  
یعنی   دلیل  همین  به  دارد.  آب  با  فرهنگی  تعامل 

ی شکلی  آب می تواند به وجود آورنده -تعامل انسان 
از   باشد  عبارت  تواند  می  که  باشد.  آب  فرهنگ  از 
اخالقی   اصول  که  هایی  رفتار  سنتی،  رسوم  دانش، 
خاص و سازمان های سیاسی جوامع را برای مدیریت  
و نگهداشت منابع آب را نیز به وجود می آورد. در  
هر فرهنگی دارای تعامالت گوناگون با آب است. مثال  

مادی  یا  سکوالر  های  درک  و  معنوی    باورها  یا  و 
ی اینکه چگونه آب باید  ،دیدگاه های مختلف درباره 

یا   و  شود  شود،مدیریت  استفاده  شود،  مالکیت 
طیف   و  اشکال  همه  در  آب  با  مختلف  تعامالت 

درباره ها  ایده  از  ای  چگونگی  گسترده  اینکه  ی 
  دستیابی به پایداری و درگیر شدن با تغییرات محیط 

5 Thesiger 
1 conca 
2 schama 
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معن ذات  یک  عنوان  به  هویت  زیستی.آب  و  وی 
اجتماعی و تعلق به کار می رود. تعاملی که در هر  
اجتماعات   آن  تواند  می  دارد  وجود  آب  با  اجتماع 
خاص را تعریف کند و بین آن ها و مکان هایی که در  
آن زندگی می کنند ارتباط معناداری را ایجاد کند. هر  
با آب در   ارتباط  از  با تم های خاصی  گروه فرهنگی 

با زمان و مکان خاص چارچوب بندی  تعامل است که  
رابطه هر  شود.  در  می  تواند  می  خاص  فرهنگی  ی 

در   در مصنوعات،  بیان شود مثال  های خاص  قالب 
در   و  آب  در مدیریت  یا  و  آب  از  استفاده  روشهای 

 (. 2،1996بازنمایی های آب)شاما

مزا فرهنگی   نیا   یایاز  تنوع    ن یا  زیستی -رویکرد 
  ی ریاندازه گ  میاست که تجربه آب را به طور مستق

استفاده از آب را در نظر    یاجتماع  ینهیکند و زم  یم
توان با توجه به    ی اقدامات را م  ن ی. اعتبار ا ردیگ  یم
متنوع  آب در جوامع    نی در تأم  رییانعکاس تغ  زانیم

و    ت ی، کم  ت یفیاز نظر کزیستی  -به لحاظ فرهنگی 
آب در     میتقس  از طرفی  وکرد    ی اب یارز       ی دسترس

محله ها را مورد توجه قرار داد و به  داخل خانوارها ، 
ی  مواجهه ها و روابط انسان با آب و از طرفی رابطه

را هم   و گونه های زیستی  و طبیعت  با محیط  آب 
 مورد اهمیت قرار داد. 

 تعریف مفاهیم  3
 کاالیی آب-مادی -ارزش نهادی  .1

پولی آب به شیوه هایی  تعریف می شود  - ارزش مالی
که در آن آب به طور معمول مورد استفاده قرار می  
برآورده می   را  اهداف مالی  اینکه چگونه  به  و  گیرد 
سازد. ارزش پولی مالی در واقع آب را به صورت کاال  
های   ارزش  که  .زمانی  آورد  می  در  مبادله  عنصر  و 

آب می تواند به شیوه   مالی نمادینه می شوند، -پولی
گیرد.آنچه   قرار  معامله  و  مبادله  ارقامی  و  عددی 
دراینجا مهم است کمیت آب و مقدار استفاده از آب   
ارزش   است.این  مادی  استفاده  برای  و حتی ذخیره 
بیشتر در اقتصاد بازار قرار می گیرد.از این ارزش به  
عنوان ارزش مکانیکی هم نام برده م یشود . ارزش  

مالی و پولی در جهت مدیریت آب در ارتباط  -نهادی

با عملکردهایی در جهت بهبودی کارایی بین هزینه و  
از   فایده است.در این ارزش مهم استفاده مستقیم 
و   تولید،مصرف  برای  مستقیما  آب  که  است  آب 

ی آب و آب به عنوان  فروش استفاده می شود. ذخیره
مهم   صنعتی  تولید  و  کشاورزی  برای  ورودی  یک 

 هستند.

 .ارزش هیدرولوژیکی و مهندسی آب ۲

های   جنبه  شود  می  تاکید  ارزش  این  در  آنچه 
مهندسی آب است که چگونه آب در قالب سازه ها  
کنترل و تولید و تقسیم شود.این رویکرد به کاهش  
نشت آب و گسترش زیر ساخت ها تمرکز دارد.در  
این ارزش تکنیک های بهینه سازی برای به حداگثر  

این    رساندن در  دارد.  اهمیت  آب  تخصیص  مزایای 
و   طراحی  و  است  مهم  آب  و  سازه  ،ترکیب  ارزش 

ی سازه های مرتبط به آب توجه می شود.  محاسبه
امور   و  آشامیدنی  تامین آب  ارزش همچنین  این  در 
مربوط به سد سازی و ایجاد آب بندان ها برای ذخیره  

 آب تاکید می شود. 

 طبیعی آب-.ارزش اکوسیستمی۳

ن ارزش آب را به عنوان یک عنصری در اکوسیستم  ای
اکوسیستم- چرخه  در  که  دهد  می  قرار  - طبیعت 

طبیعت به  -طبیعت نقش دارد و تنظیم اکوسیستم
وجود آن بستگی دارد. جابجای آب در این چرخه یا  
مصرف بیش از حد آن به شدت می تواند تنظیم این  

ین  چرخه را با آسیب  مواجه کند. این ارزش ها به ا
بخواهد   باید  فرد  یک  که  شود  می  مربوط  واقعیت 
اکوسیستم آب را بدون هر استفاده ای آن را حفظ  
های   نسل  برای  اکوسیستم  یک  که  بداند  یا  و  کند 

گردد)پاسکال، باید  ارزش  ۲010آینده حفظ  این  در   .)
فرهنگی   خدمات  و  زیستگاهی  یا  حمایتی  خدمات 

م  مهم است. در بخش خدمات زیستگاهی اکوسیست
ژنتیکی   تنوع  و  است  مهم  ها  گونه  و  انواع  برای 

 اطمینان بخشیده می شود. 

 غیر مادی آب - .ارزش فرهنگی۴

های   ارزش  واقع  در  پولی  غیر  و  مادی  غیر  ارزش 
اجتماعی و فرهنگی آب است که در آن آب به عنوان  
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در   را  آن  نمی شود و  استفاده  کاالی صرف مصرفی 
دهند.این   نمی  قرار  بازار  ارزش  اقتصاد  را  ارزش 

منابع   یا  آب  آن  در  که  برند  می  نام  هم  ارگانیکی 
طبیعی ارزش معادل این نیست که آن فقط تولید  
کننده است یا ارزش واقعی آن در بازار باشد.ارزش  
ارگانیکی یعنی اینکه با طبیعت رابطه دارد و فراتز از  
بهره وری و یا ارزش پولی است.اینجا آب ارزش باالتر  

ر مکانیکال دارد.در اینجا حفظ آب برای  از نکته نظ
ی نسل های آینده مهم است.این ارزش شامل همه 

ارزش های ذاتی برای آب همانند ارزش های فرهنگی،  
خدمات   در  و  است.  آب  میراثی  و  شناختی  زیبایی 
فرهنگی اینها شامل؛ گردشگری، زیبایی شناسانه و  

 ی معنوی می شود. تجربه 

 روش پژوهش  4
بررس این  پیمایشی  در  و  اسنادی  روش  دو  از  ی 

ی نظریه  استفاده شده به گونه ای که برای مطالعه
اسناد رجوع شده   و  ها و کسب اطالعات به منابع 
است. برای سنجش و تحلیل، به علت کارامدی روش  
پیمایشی در گردآوری داده ها، منظم ساختن آن ها  
استفاده   پیمایشی  روش  از  آماری  عملیات  امکان  و 

اس اوری  شده  :جمع  از  است  عبارت  پیمایش  ت. 
اطالعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عمل  
میان   روابط  تحلیل  و  تجزیه  منظور  به  یا  توصیف 

 (.  1۳87متغییرها صورت می پذیرد)داوس،

همهجامعه شامل  تحقیق  این  آماری  افراد  ی  ی 
کارمندان و کاکنان سازمان ها و ادارات مربوط به امور  

هرستان آمل و بابل و محمود آباد بوده است  آب ش
ی  که شاغل تمام وقت این ادارات بوده اند.  در شیوه 

احتمالی،  غیر  گیری  نمونه  روش  از   ، گیری  نمونه 
نفر     76ای بر حسب جمعیت مورد نظر که  سهمیه

استفاده شد. اداری  .بودند،  در سطح  تحلیل  سطح 
مورد نظر  است و واحد تحلیل افراد درون این ادارات  

.جامعه است.  شده  آماريانتخاب  از   ی  متشکل 
کارمندان ادارات آب در دو جنیست زن و مرد در نظر  
گرفته شد. از نظر زمان و مکان ، پژوهش حاضر در  

و مکان آن شهرستان های    1۳99ی اول سال  -نیمه
 مذکور انجام گرفته است. 

های مورد نیاز  با توجه به ماهیت تحقیق و داده 
قیق از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری شده  این تح
ترین روش آزمون اعتبار بررسی دقیق    اصلی است.  
مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش    یسنجه

است که آیا ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را  
می سنجد یا نه. این نوع توجه و بررسی دقیق روش  

است صوری  اعتبار  برای    ر .دتعیین  حاضر  تحقیق 
اعتبار از روش اعتبار صوری استفاده شد.    یمحاسبه

ارشناسان  آزمون نظر ک  به این ترتیب که با یک پیش 
نظران در این حوزه پرسیده شد. به همین    و صاحب

حوزه  در  متخصص  چند  به  پرسشنامه    یمنظور 
ح محتوایی و تناسب  الشناسی داده شد و اص  جامعه

بعد، پس   یت انجام شد. در مرحلهاالمتغیرها با سؤ
از تعیین صحت و سقم عبارات مقیاسها و پرسشها  

 . آزمون شدند  به صورت پرسشنامهای تنظیم و پیش

 آوري وجمع پژوهش میدانی کار ازپایان پس
پرسشنامهکلیه  اطالعات، نهایی   بازبینی  مورد  های 

پاسخ  قرار  ازکدگذاري، پس هاگویه هايگرفت. 
انتقال   هاداده  ازاستخراج پس گردیدند. استخراج و 

  spss آنها به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار آماری
 ها صورت گرفت.  پردازش و تحلیل داده 

برای عملیاتی کردن متغیر های ارزش های آب از  
ی پاسخ  گویه استفاده شد. دامنه  ۲9چهار متغیر و  

نظر، مخالف، ها عبارتند از ؛)کامال موافق، موافق، بی 
بی  مخالف،  مخالف،  کامال   ( مخالف(،  نظر، کامال 

توسط، زیاد،  موافق، کامال موافق(، )خیلی کم، کم، م
خیلی زیاد( و )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی  

 کم ( که از طیف لیکرت استفاده شده است.  

 سنجش، ابزار از اطمینان برای حاضر تحقیق در
 طریق از پرسشنامه سواالت  صوری اعتبار ابتدا

ادبیات بررسی  نظرات از استفاده با و  موضوع در 
مورد   تحقیق، موضوعی  حوزه در متخصص افراد

 نظرات از استفاده بر  عالوه قرارگرفت. بررسی
 سواالت طراحی در تا گردیده تالش متخصصان،
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 شود گرفته بهره نیز مشابهی از سواالت پرسشنامه
  .است شده استفاده دیگر تحقیقات در که

 دارد وجود پایایی سنجش برای مختلفی هایروش
کرونباخ   آلفای ضریب از  استفاده آن ترینرایج  که

 ابزار پایایی سنجش برای پژوهش، این در است.
ازاین    شد . استفاده آلفای کرونباخ ضریب از تحقیق

دست    در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ بهرو،  

برای  آمده برای پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق  
جدول  درون  ضرایب  اصلی  متغیر  دست    به   چهار 

ده نشان  امر  این  که  درونی    یندهآمد،  همبستگی 
میان متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر است.  

رو این  قابلیت    می   ، از  از  ما  تحقیق  که  گفت  توان 
 . اعتماد و یا پایایی الزم برخوردار است

 رها ی متغ   یی ا ی پا   ب ی ضر   1  جدول 

 آلفای کرونباخ ضریب پایایی  متغیرها

 69/0 مهندسی -ارزش هیدرولوژیکی

 74/0 کاالیی -مادی-ارزش نهادی

 0/ 8۲ طبیعی -ارزش اکوسیستمی

 77/0 غیرمادی -ارزش فرهنگی

 

 یافته های تحقیق 5
 جدول نتایج درک کلی از آب  5.1

یکی از مواردی که در این کار تحقیق انجام شد درک   
کلی پاسخگویان از آب بود.نتایج توصیفی نشان داد  

درصد افراد نمونه مرد   8/6۳که با توجه به جنست، 
ها نشان داد  درصد زن بودند. همچنین یافته   ۳6/ ۲و  

به   توجه  با  افراد    7/70،  تاهل  تیوضعکه  درصد 
و     5/۲8نمونه متاهل،   درصد سایر    8درصد مجرد 

درصد افراد   4/76،  محل سکونتبودند. با توجه به  
ها  درصد روستایی بودند. یافته  ۲۳/ 6نمونه شهری و  

درصد  74/ 4التیتحص  زانیمنشان داد که با توجه به  
درصد فوق لیسانس و   6/۲۳افراد نمونه لیسانس،   

د. بیشتر افراد مورد مطالعه  باشندرصد دکتری می   1
بوده  پاسخگویان  لیسانس  سنی  های  حیطه  اند. 
  ۳۲ساله،    ۳5الی    ۳0درصد بین    ۲1نشان داد که،  

الی  40درصد بین     40ساله ،    40الی     ۳5درصد بین  
 سال است.     50درصد باالی   7ساله و   50

گرفته   نظر  در  افراد  برای  متغییر  چند  اینجا  در 
نظر برای دسترسی به درک  شد. شاخص های مورد  

کلی از آب عبارت بودند : آب به عنوان منبع طبیعی،  
با   منبع خصوصی.  کاال،  عمومی،  منبع  انسانی،  حق 
این   به  مربوط  سواالت  از  که  درصدی  به  توجه 
به   آب  به  افراد  بیشتر  آمد،  دست  به  ها  شاخص 

یعنی   عمومی  منبع  یک  پاسخ    4/96عنوان  درصد 
تر  به  درک  این  حق  دادند.  عنوان  به  آب  برای  تیب 

درصد،   ۳/89درصد، به عنوان کاال با    7/89انسانی با  
طبیعی  منبع  یک  عنوان  عنوان    9/71به  به  درصد، 

خصوصی   غیر    6/6۲منبع  منبع  عنوان  به  و  درصد 
درصد پاسخ دادند. این    8/49انسانی و اکوسیستم  

داده نشان می دهد که اهمیت آب به عنوان یک حق  
نسبت   ارزش انسانی  دارای  ها  متغییر  دیگر  به 

 بیشتری است. 
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 از آب   ی درک کل   2  جدول 

 رتبه درصد درک از آب در کل 

 4 9/71 به عنوان یک منبع طبیعی

 ۲ 4/96 به عنوان حق انسانی 

 1 7/89 به عنوان منبع عمومی 

 ۳ ۳/89 به عنوان کاال 

 5 6/6۲ منبع خصوصیبه عنوان 

 6 8/49 منبع غیر انسانی و اکوسیستم 

 

ارزش    -2-۵ آگاهی سنجی   به  مربوط  نتایج  جدول 
 های آب 

حاصله   نتایج  به  توجه  با  سنجی  آگاهی  بخش  در 
مشاهده می شود که میزان آگاهی نسبت به ارزش  
دارد.میزان   وجود  دار  معنا  تفاوت  گانه  چهار  های 

مادی یعنی آب به عنوان  -آگاهی از ارزش های نهادی
( درصد از  8۲/ 4یک کاالی مصرفی در سطح باالتری )

بت به  سایر ارزش های دیگر بوده است. آگاهی نس
مهندسی یعنی؛ برای آب باید به  -ارزش هیدرولوژکی

درصد در     6/64زیرساخت ها و سازه ها توجه کرد با  
سنجی  رتبه آگاهی  قسمت  دارد.در  قرار  دوم  ی 

اجتماعی  -مشخص می شود  که نمره ارزش فرهنگی 

یعنی آگاهی به این که آب دارای ارزش های غیرمادی  
رفا مصرفی نگاه  است و نباید به عنوان یک کاال ص

ی آخر قرار دراد. به نظر می رسد با توجه  کرد در رتبه
ی  آگاهی که با درصد ضعیفی به دست  به این نمره 

( نشان می دهد که راندمان ادارات مربوط  1/97آمد )
به آب با توجه به این ارزش تعریف نشده است.با  

به مسئله  امروزه مطرح  توجه  که  زیستی  ی محیط 
با این که می تواند نوعی دغدغه برای  شده است و  

اما نمره  باشد،  نیز وجود داشته  از  آب  ی آگاهی که 
منشور اداری صادر می شود باز این نمره هم مطلوب  
نبوده است و از نظر رتبه در ردیف سوم قرار گرفته  

 است.
 ی درون سازمان   ی وجه کارها آب با ت   ی از ارزش ها   ی نمره آگاه   3  جدول 

 انحراف معیار  میانگین درصد ضعیف  درصد متوسط  درصد خوب نمره آگاهی 

 56/5 74/00 9/1۳ 5/۲۲ 6/64 مهندسی -ارزش هیدرولوژیکی

 59/5 86/0 ۳/6 0۳/11 4/8۲ پولی -ارزش نهادی

 ۳1/1 14/0 5/9۳ 4/4 1/۳ زیستگاهی -ارزش اکوسیستمی

 61۳/0  6/00 1/97 7/0 ۲/۲ ارزش فرهنگی اجتماعی 
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پاسخگویان    -۳-۵ نگرش  به  مربوط  نتایج  جدول 
 نسبت به  ارزش های آب

ارزش   به  افراد نسبت  این قسمت یعنی نگرش  در 
های چهار گانه نشان می دهد که نگرش افراد نسبت  
به این که ساختار اداری به کدام ارزش بیشتر توجه  
می کند تفاوت معنادار وجود دارد. این جدول درواقع  
نگرش پاسخ گویان را نسبت به جهت گیری اداری  

نفر از افراد    67نسبت به ارزش ها را نشان می دهد.  
جهت    9/88یعنی   که  بود  این  شان  نگرش  درصد 

مادی مربوط  -گیری اداری به سمت ارزش های نهادی
به آب است. یعنی آب به عنوان یک کاالی مصرفی  
نگریسته می شود. صرف توجه به آب به عنوان کاال  
ماهیت و هویت آب را به عنصر مصرفی تقلیل می  

رویکرد کل گرایانه را    دهد و به همین دلیل نمی توان
برای آب در نظر گرفت. نگرش افراد در متغییر ارزش 
های هیدرولوژکی و مهندسی آب نشان می دهد که  

درص معتقد بودند این ارزش در    ۳/7۲نفر یعنی    59

ی بعدی اهمیت قرار دارد. آنچه جالب است این  رده
درصد به این که جهت گیری اداری به  ۳1/ ۳بود که  

زیستگاهی است. داده مربوط به  - ستمیارزش اکوسی
این  -ارزش فرهنگی  غیرمادی آب نشان می دهد که 

ارزش به شدت در جهت گیری اداری در حاشیه قرار  
یعنی   گو  پاسخ  افراد  گیرد.  درصد مخالف    81/ 4می 

این بودند که این ارزش در جهت گیری اداری مورد  
گوید   می  ما  به  ها  داده  این  گیرد.  می  قرار  توجه 

باید جهت گیری های  ساخ به آب  اداری مربوط  تار 
صرف   دید  از  و  دهند  تغییر  آب  به  نسب  را  شان 
توجه   دیگر  ارزش  ابعاد  به  مهندسی  و  کاالیی 
کنند.رویکرد کل گرا و پدیده اجتماعی تام در واقع بر  
این تاکید دارد که پدیده آب دارای یک جهت گیری  
  ارزش نیست. رویکرد کل گرا معتقد است آب یک 
پدیده است و چون یک پدیده است بنابراین چند  

  H2Oوجهی است و فقط و صرفا چیزی تحت عنوان  
نیست که باید مصرف شود  و این مصرف هم فقط  

 برای جهان انسانی در نظر گرفته شود. 

 ارزش آب در سازمان محل کارشان   ت ی نگرش افراد نسبت به اهم   4  جدول 

 

 

 طبقه بندی ارزش های آب 

 مخالفم  تا حدی موافقم  موافقم 

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی 

 مهندسی -ارزش  هیدرولوژیکی

 
59 ۳/7۲  11 6/۲۳ 6 1/5 

 مادی -پولی-ارزش نهادی

 
67 9/88 7 ۳/11 ۲ 8/0 

 زیستگاهی -ارزش اکوسیستمی

 
۲4 ۳/۳1 ۳1 5/4۲ ۲1 ۲/۲7 

 

 غیرمادی -ارزش فرهنگی
6 ۲/8   8 4/10 6۲ 4/81 

 

نتایج جدول زیر در مورد نگرش به ارزش های آب با   ی نگرش با توجه به جنسیت مقایسه  - ۴-۵
توجه به جنسیت  نشان می دهد که  تفاوت  نگرش  
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دو   هر  میانگین  نیست.  زیاد  زنان  و  مردان  بین 
نهادی  ارزش  که  دهد  می  نشان  - پولی -جنسیت 

کاالیی آب در ادارات و سازمان ها نسبت به ارزش  
های اکوسیستمی و فرهنگی غالب است.نگرش هر  

غیرمادی برای  - جنسیت نسبت به ارزش فرهنگیدو  
   09/۳۲ و زنان با میانگین   ۳0/ 09مردان با میانگین  

اکوسیستمی های  است.ارزش  نیز  - بوده  زیستگاهی 
 دارای میانگین نسبتا مشابه بوده است. 

 ت ی نگرش با توجه به جنس   سه ی مقا   5  جدول 

 متغییر 

 مردان 

 
 زنان 

 ۲8تعداد  48تعداد  سطح معنی داری 

 

 میانگین

 

 انحراف معیار 
 انحراف معیار  میانگین

 ۲79/0 66/1 ۳۳/74 7۲/1 00/7۳ ارزش هدیرولوژیکی 

 4۳4/0 97/5 90/78 56/5 18/79 پولی -ارزش نهادی

 001/0 09/۳ 05/۳۳ 06/4 08/۳1 زیستگاهی -ارزش اکوسیستمی

 001/0 07/4 09/۳۲ 94/۳ 09/۳0 اجتماعی -ارزش فرهنگی

 

نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به ارزش های    - ۵-۵
 آب ادارات  

نگرش   تحقیق  این  در  اصلی  های  متغیر  ار  یکی 
ی برخورد ادارات با ارزش  کارشناسان نسبت به نحوه 

های آب یا جایگاه ارزش های آب در ادارات بود که با  
گویه در قالب شاخص های ترکیبی    ۲9استفاده از  

مبتنی بر ابعاد ارزش های آب سنجش شد. این گویه  
بر اساس میانگین صورت گرفت و در جایی گه   ها 
کوچگ   تغییرات  از ضریب  بودند  برابر  ها  میانگین 

گ شود  استفاده  می  مشاهده  که  طور  همان  ردید. 
بیشتر سواالت ارزش های سوم و چهارم یعنی ارزش  

اکوسیستمی فرهنگی -های  های  ارزش  و  - طبیعی 
غیرمادی را مورد سنجش قرار داده است.که بیشتر 

را نشان می دهد. به عبارتی   5.۲میانگین ها کمتر از 
دیگر، کارشناسان از نگرشی منفی راجع به گویه ها  

وردارند و با آنها موافق نیستند و طبیعتا نگرشی  برخ
از   برخی  به  نگاه  ندارند.با  آنها  به  نسبت  مساعدی 

نهادی های  ارزش  که  ها  می  - مادی-گویه  را  کاالیی 
میانگین   از  ها  گویه  این  که  دهد  می  نشان  سنجد 

را داراست.باید اذعان کرد که در ادارات  5/۲بیشتر از  
ارزش های سوم و  حضور ارزش های اولی نسبت به 

چهارم بیشتر است.برخی از سواالت در این جدول  
با توجه به دو رویکرد نظری ذکر شده در این بررسی  
نگاه کل   ادارات  که  که نشان می دهد  طراحی شد 

پدیده  همان  یا  همچنین  گرایانه  و  تام  اجتماعی  ی 
 نگاهی مبتنی بر تنوع فرهنگی و زیستی ندارند. 
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 آب ادارات   ی نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به ارزش ها   6  جدول 

 

ضریب   گویه ها در قالب شاخص های ترکیبی
تغییرات  
 کوچگ 

 

  میانگین
 ها

 

  انحراف
 معیار

 40/0 ۳6/1 85/۳ در اداره مقدار استفاده از آب بسیار مهم است.  1

۲ 
اداره سعی می کند مقدار مصرفی آب در قبوض آب دقیقا معین گردد و صدور قبوض   

 15/0 7۳/0 6۳/4 مصرفی آب برای اداره اهمیت دارد. 

 ۲4/0 91/0 81/۳ اداره برای مدیریت و کنترل مصارف آب به شدت تاکید دارد. ۳

 ۳4/0 17/1 4۳/۳ رودخانه ها مورد تصرف قرار نگیرد. برای اداره این مهم است که نهرها،حریم  4

اداره در دادن مجوز حفر چاه برای مصارف مردم در امور خانگی،تولیدی و کشاورزی سخت   5
 گیری می کند.

47/۲ 49/1 60/0 

 5۲/0 19/1 ۲6/۲ اداره برنامه های آموزشی برای مردم در خصوص مصرف بهینه آب برگزار می کند. 6

 ۳7/0 1۲/1 99/۲ اداره برنامه های آموزشی مرتبط با آب و ماهیت آب برای کارمندان خود ارائه می کند. 7

 5۲/0 ۲9/1 4۳/۲ اداره به عدالت و سهم آب در همه بخش های مردمی توجه دارد. 8

تاکید اصلی اداره به سازه ها و پشتیبانی فنی مربوط به آب است و برای آن هزینه هایی  9
 را صرف می کند.

88/۲ ۲9/1 44/0 

10 
اداره آب از سیستم های ذخیره آب دقیق استفاده می کند تا از هدر رفت آب جلوگیری  

 5۲/0 ۲۲/1 ۳۲/۲ کند.

 58/0 ۳0/1 ۲5/۲ دارد. اداره دغدغه آب برای نسل های آینده را   11

1۲ 
اداره آب را عنصر مهم از اکوسیستم می داند که باید برای بقای اکوسیستم از آب به شدت  

 64/0 57/1 78/۲ محافظت کرد.

 54/0 16/1 14/۲ در مدیریت و سیاست گذاری آب ارزش های فرهنگی و اجتماعی آب نیز لحاظ می شود.  1۳

 ۳4/0 ۲0/1 50/۳ کاالی مصرفی برای انسان می داند. اداره آب را صرفا یک  14

 ۲1/0 87/0 16/4 دغدغه اداری تامین آب مصرفی ، رساندن آب به مردم و محاسبه مصرف و هزینه است. 15

 48/0 11/1 11/۲ های سرگرمی ، زیبایی شناختی و فرهنگی آب اهمیت می دهد.  اداره به جبنه 16

17 
اداره برای مصرف آب برای گیاهان و حیوانات هم جایگاهی قایل است  و برای آن   این 

 76/0 ۲۳/1 17/۲ برنامه ای داشته و دارد.
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ضریب   گویه ها در قالب شاخص های ترکیبی
تغییرات  
 کوچگ 

 

  میانگین
 ها

 

  انحراف
 معیار

اداره برای نسل های آینده و نسل های تنوع زیستی برنامه ای دارد و سیاست گذاری      18
 هایی طبقه بندی می کند. 

89/1 0۳/1 ۳4/0 

19 
اداره در مدیریت آب اصل پایداری اکولوژیکی و محیط زیستی و طبیعی را در چشم انداز  

 54/0 16/1 14/۲ خود دارد و در اجرای آن برنامه هایی را به اجرا در می آورد.

۲0      
اداره در چشم انداز خود نسبت به مدیریت و تصمیم گیری آب از کنوانسیون رامسر که  
برای محافظت از اکوسیستم های آب و محافظت از تاالب ها توافق بین المللی دارد ، اهمیت  

 می دهد و در امور اداری اش لحاظ می کند.
۳4/1 01/1 ۲6/0 

۲1 
نوان اصول اخالقی آب در منشور و قواعد خود دارد و آن را در مدیریت  اداره  چیزی تحت ع

 4۲/0 09/1 05/۲ و برنامه های امور آب استفاده می کند.

۲۲ 
اداره به جنبه سالمتی و سالم بودن آب به شدت تاکید می کند مثال اگر برای تامین آب  

اطراف آن خانه ساخته شود تا  روستایی از چای عمیق استفاده می کند اجازه نمی دهد که  
 فاضالب های خانگی جذب چاه گردد. 

46/۲ ۳5/1 51/0 

۲۳ 
اداره برنامه هایی از تحقیقات علمی در زمینه منابع آب را در سیاست گذاری و برنامه  
ریزی اداری اش  دارد و از تحقیقات جدید علمی در خصوص آب کارشناسان اش را آگاه م  

 یز از آن استفاده می کند. یسازد و در زمینه محلی ن
01/۲ 0۲/1 ۲1/0 

ی آب ، هماهنگی و همکاری منطقی وجود دارد و برای  بین کلیه ادارات مربوط به حوزه  ۲4
 مدیریت آب منطقه ای این ادارات هماهنگ عمل می کنند. 

4۲/۲ ۲8/1 5۲/0 

۲5 
انداز ها و تولید و بهبود  ادارات آب، درک این را دارند که از آب می توان برای تولید چشم  

 19/0 01/1 19/1 کالبدی ظاهری و لذت های بصری استفاده کرد.

۲6 
اداره از مکانیسم های فرهنگی محلی  مدیریت آب که در طول هزاران سال به تجربه در  
آمده است، استفاده می کند و نسبت به این مکانیسم ها اطالعات دارد و تحقیقاتی انجام می  

 دهد.
7۲/1 89/0 1۲/0 

۲7 
اداره وضعیت آب را در سطوح محلی، منطقه ای،ملی و بین المللی رصد می کند و بدان  

 ۲6/0 10/1 04/۲ توجه دارد. 

۲8     

اداره به واکنش های اجتماعی نسبت به آب حساس است و به این واکنش ها توجه می  
برای مثال، اگر مردم نسبت به  کند و سعی دارد وارد مدیریت منطقی این واکنش ها شود  

آلودگی آب واکنش نشان دهند و شیوه های دیگری را برای تامین آب آشامیدنی استفاده می  
 کنند توجه دارد. 

۲4/۲ ۳0/1 58/0 

۲9 
اداره چیزی تحت عنوان تنوع فرهنگی و تنوع زیستی را در تصمیم گیری و برنامه ریزی و  

 50/0 ۲1/1 ۲7/۲ مدیریت آب در نظر می گیرد.
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 ارزیابی آگاهی و نگرش کارمندان سازمان های مرتبط به امور آب نسبت به ارزش های فرهنگی آب . سید قاسم حسنی

بحث و نتیجه گیری:اهمیت  6
زیستی در -تنوع فرهنگی

فرایند برنامه ریزی و مدیریت 
 آب

خصوص   در  که  نیست  پژوهشی  اولین  مقاله  این 
ارزش های آب صورت می گیرد. در تحقیقات داخلی  
و به خصوص تحقیقات خارجی پژوهش های زیادی  

است. ارزشها  در خصوص ارزش های آب انجام گرفته  
  ، بازاری  معنوی،  اقتصادی،  مادی،  از  توانند  می 
نوسان   در  غیره  و  اجتماعی  و  فرهنگی  مهندسی، 
که   است  آن  شود  می  مطرح  که  سوالی  اما  باشد. 
از   برخی  دارد.  غلبه  ارزش  کدام  و  کسی  چه  ارزش 
ارزش ها می توانند در میان افراد و گروه ها به طور  

مثل شوند  گرفته  نادیده  که    کامل  پژوهش  همین 
نشان داده است کدام ارزش بر ارزش دیگر مرتبط با  
آب رجحان دارد.. چنانچه ارزشی بر ارزش دیگر غلبه  

ی بین ارزش ها تغییر می کند و نوع نگاه  کند، رابطه
در این پژوهش   به آب نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.  

نشان داده شد که کارکنان و کارمندان سازمان ها و  
تهادیادار  های  ارزش  غلبه  آب  امور  به  مربوط  - ت 

غیر مادی برتری دارد.  در  -مادی بر ارزشهای فرهنگی 
است   آمده  ها  یعنی  67یافته  افراد   از    9/88نفر 

درصد نگرش شان این بود که جهت گیری اداری به  
مادی مربوط به آب است.  -سمت ارزش های نهادی

ی  یعنی آب به عنوان یک کاالی مصرفی نگریسته م
نیز دیگر   شود. در واقع مهندسان آب و فاضالب و 
دست اندرکاران در این امور اساسا گرایش به انجام  

نهادی ارزش  راستای  در  کاری  های  مادی  -ماموریت 
آب دارند و این گرایش باعث غفلت از ارزش فرهنگی  
ارزش های   به  توجه  غیرمادی آب می گردد. عدم  و 

شود که آب و  فرهنگی و غیرمادی به آب باعث می  
ارزش آن به صورت پولی و اقتصادی در نظر گرفته  

 شود. 

 
17 zening 

در مدیریت آب ،که توسط سازمان ها و نهادهای  
مادی   های  ارزش  گیرد،  می  صورت  آب  به  مرتبط 
نسبت به ارزش های غیر مادی آب رجحان دارد. اما  
به   آب  غیرمادی  های  ارزش  که  داشت  تاکید  باید 

می در نوع جدیدی  شدت مهم هستند. آنها نقش مه
از   که  رویکردهایی  ایفا می کنند.  از مواجهه به آب 
افراد و ارزشهای آنها را تحت تاثیر قرار می دهد می  
تواند در عملکردهای آن ها مهم باشد. باید تاکید کرد  
که افراد و گروه هایی که در سازمان ها و نهادهای  
نوع خود   در  توانند  با آب درگیر هستند می  مرتبط 

زیگر موثری باشند. اقدامات و فعل و انفعاالت آنها  با
تحت تأثیر ارزشهای غالب می تواند نوع نگاه به آب  
را تعین کند و این در بلند مدت می تواند موقعیت  
با   پژوهش  این  یافته  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  آب 

(  انجام داده  ۲018)  1تحقیقی که زنینگ وو و همکاران
و  می توان دید چگونه این  بودند همسو بوده است  

نوع نگاه در سیاست گذاری و تصمیم گیری برای آب  
تاثیر دارد. از آنجا که ادارات و نهادهای مرتبط با آب  
نگاه   دارا هستند  را  در مدیریت آب  تاثیر  بیشترین 
مادی و اقتصادی به آب می تواند ارزش های اچتماعی  

ر نوع  و فرهنگی آب را در حاشیه قرار دهند. این ام
 نگاه کل گرایانه را به شدت تجت تاثیر قرار می دهد. 

در این بررسی تاکید شد نگاه گل گرایانه به آب  
و   است  گذار  اثر  آب   منابع  یکپارچه   مدیریت  بر 
های   پاردایم  از  یکی  امروزه  آب  یکپارچه  مدیریت 
هژمونیک و اجرای سیاست های مربوط به مدیریت  

اس شده  تبدیل  جهانی  آب  مدیریت  منابع  ت. 
یکپارچه منابع آب که در شورای جهانی آب مطرح  
برای   که  کند  می  مطرح  را  بحث  این  است  شده 
اطمینان از پایداری آب باید آن را به طور کل گرایانه  
نگریست و تعادلی میان مسایل مربوط به حوزه های  
خانوادگی، صنعتی و کشاورزی و محیط زیستی را در  

منابع آب نیاز  به تصمیم    نظر گرفت. مدیریت پایدار 
مدیریت   در  دارد.  یکپارچه  و  سیستماتیک  گیری 
یکپارچه منابع آب استدالل بر این است که راه حل  
ها برای مسائل آب نمی تواند تنها در یک بخش از  
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جامعه مثال در کشاورزی یافت شود، زیرا آب در میان  
این   شود.  می  استفاده  کل  یک  عنوان  به  جامعه 

آب   پدیدهدیدگاه  عنوان  به  می  را  تام  اجتماعی  ی 
نگرد.بنابراین باید یک رویکرد گسترده و چند منظوره  
اتخاذ شود. رویکردی که تالش می کند تا آنچه را که  
برای آب در هر بخشی در داخل رویکرد کل گرایانه  
از یک موقعیت و وضعیت کلی قرار دارد ادغام شده  

شد که نگاه   توجه شود. در یافته تحقیق نشان داده 
به آب به طور کل گرایانه هم ضعیف است. گویه  
هایی که در جدول مربوط به نگاه به آب در کل  به  
دست آمد می توان این نگاه ضعیف را مشاهده کرد.  
بنابراین   باشد  نداشته  وجود  آب  به   کلی  درک  اگر 
مدیریت یکپارچه به آب هم با تقصان روبه روست.  

نش را  امر  این  ما  چند  یافته  اینجا  دهد.در  می  ان 
متغییر برای افراد در نظر گرفته شد. برای مثال، افراد  
درک   به  برای دسترسی  نظر  مورد  به شاخص های 
کلی از آب پاسخ هایی داده بودند که نوع نگاه کل  
در   مثال   داد.  می  قرار  تاثیر  تحت  را  آن  به  گرایانه 

درصد   49/ 8ی منبع غیر انسانی و اکوسیستمشاخصه
که  بد دهد  می  نشان  داده  این  دادند.  پاسخ  ان 

اهمیت آب به عنوان یک حق انسانی نسبت به دیگر  
که   در حالی  است  بیشتری  ارزش  دارای  ها  متغییر 

 ارزش های اب تنها به عنوان حق انسانی نیست.   

در یافته ها  در قسمت آگاهی سنجی مشخص  
اجتماعی یعنی آگاهی به  -شد  که نمره ارزش فرهنگی

که آب دارای ارزش های غیرمادی است و نباید    این
ی به عنوان یک کاال صرفا مصرفی نگاه کرد در رتبه 
ی  آخر قرار دراد. به نظر می رسد با توجه به این نمره 

( آمد  دست  به  که  ضعیفی  درصد  با  (  1/97آگاهی 
راندمان با    نشان می دهد که  ادارات مربوط به آب 

امر   این  است.  نشده  تعریف  ارزش  این  به  توجه 
نشان می دهد که سازمان ها و نهاد های مرتبط با  
آن را باید به سمت ارزش های فرهنگی و غیرمادی  

 آب هم رهنمون کرد. 

در مدیریت یکپارچه منابع آب، آب را به عنوان  
قوله  واقعیت اجتماعی تام می نگرد که در آن تمام م

ها همانند ارزش،عدالت، حکمرانی، سیاست و دانش  

که برای امنیت و تخریب آب ضروری است توجه می  
کنترل   و  اداره  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  شود.در 
منابع آب بسیار مهم است. در واقع ما با رژیم های  
آب رو به رو هستیم که در آن از سطح جهانی تا ملی  

ای آب وجود دارد و باید  و منطقه و محلی این رژیم ه
در اداره و حکمرانی اش توجه شود. رژیم های آب را  
باید همان سیاست های آب نام ببریم که باز در آب  
به عنوان واقعیت اجتماعی تام باید تاکید شود. باید  
اولی   های  ارزش  حضور  ادارات  در  که  کرد  اذعان 
بیشتر   چهارم  و  سوم  های  ارزش  به  نسبت 

االت در این جدول با توجه به دو  است.برخی از سو
رویکرد نظری ذکر شده در این بررسی طراحی شد  
که نشان می دهد که ادارات نگاه کل گرایانه یا همان  
پدیده اجتماعی تام و همچنین نگاهی مبتنی بر تنوع  

 فرهنگی و زیستی ندارند. 

معدنی    تریکب  یک  تنها  نباید  را    H2Oآب 
زمین به یک شکل   دانست که در همه جای این کره

ی اقلیم ها و زیست بوم ها  و صورت وجود دارد. همه 
های   ویژگی  از  و  بوده  خود  به  آب مخصوص  دارای 
منحصر به فرد برخوردارند. این تنوع آب های مختلف  
نه تنها تحت تاثیر اقلیم های مختلف قرار دارد بلکه  
گوناگونی های فرهنگی در زیست بوم های مختلف  

به آب می بخشند و از آب به شیوه    معنای متفاوتی
های گوناگون استفاده می کنند و ارزش های فرهنگی  

ی اصلی آن است که در  متنوعی را بدان دارند. نتیجه
این "جهان های آب" باید ارزش های متنوع آب در  
اجتماعات متنوع بومی و فرهنگی در متدولوژی های  

ع  جدید مدیریت آب جای داده شود و مدیریت مناب
آب در برنامه ریزی آب اجتماع و ارزش های آب را در  
نهاد های اداری و سازمانی قرار دهد و نگاه کارکنان  
این سازمان های مرتبط به امور آب نسبت به ارزش  
های فرهنگی و حتی اقلیمی آب عمیق تر گردد . بنابر  
این باید گفت در مدیریت یکپارچه منابع آب باید دو  

ه قرار داد. از یک سو ما با جهان های  امر را  مورد توج
آب طرف هستیم که در آن از یک طرف ما با تنوع  

زیست)اکوسیستم ها(  و از طرفی ما با تنوع  -اقلیم
زیست بوم روبه رو هستیم. در سویه دیگر  -فرهنگ
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رو   روبه  آب  خصوص  در  تام  اجتماعی  پدیده  با  ما 
چون    هستیم که در آن با نگاه کل گرایانه باید مواردی 

های   دانش  و  عدالت  سیاست،  حکمرانی،  ارزش، 
بنابراین   داد.  قرار  توجه  مورد  باید  را  آب  به  مربوط 
ارزش های متنوعی است   این که آب دارای  داشتن 

ی مواجهه با آن را تجت تاثیر قرار دهد  می تواند نحوه 
را به گونه ای منطقی و   و شیوه های مدیریت آب 

ع به  آب  که  کرد  طراحی  حیات  عقالنی  مایع  نوان 
 بخش این کره زمین حفظ و نگهداری گردد. 

 توصیه ها و پیشنهادات 7
. آب را نباید صرفا به صورت فنی نگاه کرد، بلکه آب  1

و   فرهنگی  لحاظ  به  که  است  متنوعی  معانی  دارای 
می   توصیه  بنابراین  است  شده  برساخته  اجتماعی 

نهادی و مادی  -شود که ارزش آب فراتر از امری فنی
 ت.  اس

داده  ۲ نشان  تحقیق  یافته  که  این  به  توجه  .با 
نهادی و مادی به عنوان گفتمان غالب  -رویکرد فنی  

بر سازمان ها و ادارات غالب است، از طرفی  تاریخ  
آب در ایران نشان می دهد،  اجتماعات محلی و بومی   
هایی   شیوه  و  ها  استراتژی  از  آب  مدیریت  برای 

آن است که این مقوله  استفاده می کردند...پیشنهاد  
ها که به عنوان ارزش های فرهنگی و غیرمادی آب  
ادارات   آموزشی  های  برنامه  در  شوند  می  قلمداد 

 گنجانده شوند..

.پیشنهاد دیگر اینکه تغییر سیاست اساسی در  ۳
ی  ی مدرن که بر پایه ارتباط با برخورد با آب در دوره

صورت   گرفت  شکل  گرایی  سازه  و  مهندسی 
حوزه گیرد.مد با  مرتبط  در  یران  آبی  منابع  و  آب  ی 

سازمان ها و ادارات مرتبط با آب اوال با رویکردهای  
تنوع فرهنگی و کل گرایی یا همان پدیده اجتماعی  
تام آشنا شوند و آن را درونی کنند. دوم اینکه ارزش  
آب را فراتر از مصرف صرف و تقسیم آب بدانند و به  

شوند   واقف  آب  دیگر  های  از  ارزش  اینکه  دیگر  و 
امروزین در خصوص آب   تجربه های میان فرهنگی 
که در جهان به اجرا در می آید و در خود توجه به  
آشنایی   دارند  را  پایداری آب  و  ارزش های حفاظت 

کامل یابند و با توجه به متن های منطقه ای و محلی  
 درون جغرافیای ایران آن را به اجرا در آورند.

که مدیران مربوط به مدیریت    ی دیگر آن. نکته4
در   فرهنگ  با  اقتصاد  که  کنند  درک  اوال  آب  منابع 
از سطح   ما  شود  می  باعث  درک  این  است  ارتباط 
کنیم.   حرکت  اکولوژیکی  اقتصاد  به  بازار  اقتصاد 
و   پول  و  بازار  به  مربوط  آب صرفا عنصری  بنابراین 

ی فرهنگی و اجتماعی  مصرف نیست . آب یک مقوله
اگر   و  آب  است  باشد،  داشته  وجود  بینشی  چنین 

پایدار می ماند. چون در فرهنگ است که در خود  
پایداری در مقابل اقتصاد مبتنی بر بازارکه مصرفی  
اینکه مدیران مدیریت   دیگر  تاکید می شود.  است 
منابع آبی باید توجه داشته باشند که با آب روبه رو  

آّب  رو هستند. درک  روبه  آبها  با  بلکه  ها    نیستند، 
 نسبت به آب صرف مصرفی خیلی تفاوت وجود دارد. 

. در خصوص ارزش آب باید به چند نکته تاکید  5
با تغییرات اقلیمی واقعا   کرد.اول اینکه جهان امروز 
آب با چالش روبه رو است بنابراین باید ارزش خاصی  
را برای آن قایل شد و تعریف جدیدی از ارزش آب  
ارائه داد و این باید درونی و نهادینه شود. و دوم این  
امور آب،  سیتم   به  ادارات مربوط  و  که سازمان ها 
های اکولوژیکی محلی را بشناسند و با توجه به این  

مدیری  به  نسبت  صورت  شناخت  اقدامات  آن  ت 
باید مهم باشد   ادارات  برای  آنچه که  بنابراین  گیرد. 
فرهنگ   و  محلی  اکولوژیکی  سیستم  در  اّب  ارزش 
محله،   سراسر  در  مردم  اینکه  سوم  و  است.  بومی 
مناطق و فرهنگ ها طبق تجارب با محل زندگی شان  
ارزش ها متفاوتی را برای آب در داخل محله ها و بوم  

ود آوردند که این ارزش ها به شدت  های شان به وج
 مهم و ضروری است.  
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