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  ) مطالعه موردي استان زنجان( در مديريت منابع آب بررسي نقش زنان محلي 

  عضو هيات علمي دانشگاه زنجانجعفر يعقوبي

 com.@yahoo٢٣٠Jafar:     پست الكترونيكي٠٢٤١٥٢٨٣٢٠٢:              نمابر٠٢٤١٥١٥٢٢٤٢: تلفن

 

 چکيده 

ه هاي اخير در کشورهاي در حال توسعه به توسعه فيزيکي شبکه هاي آبياري توجه زيادي مبذول در ده

 سهم و نقش  ونظر قرار گرفته استدگرديده ولي مشارکت بهره برداران محلي در امر مديريت منابع آب کمتر م

، اجرا و مديريت منابع  محروم کردن زنان از برنامه ريزي.شود  ميزنان اغلب ناچيز محسوب شده و چشم پوشي

 نياهدف  .استيابي به محيط زيست پايدار دستآب علت اصلي نرخ باالي شکست در مديريت مؤثر آب و 

دن به ي رسبراي  .باشد  ميبررسي نقش زنان محلي در ابعاد مختلف مديريت منابع آب در استان زنجان مقاله

بصورت برگزاري جلسات مشارکتي   PRAي رهيافت  کتابخانه اي و تکنيکها پژوهشهايق از روش ياهداف تحق

زنان روستايي در بهينه سازي مصرف آب،  ج بدست آمده نشان داد ينتا. استفاده گرديدمحلي با بهره برداران 

، پيشگيري از آلودگي هاي با منشاء آبي بر سالمت خانواده   آب، بهداشتتامين ، مديريت مصرف آب در منزل

 محافظت از منابع آب روستا و صرفه جويي در مصرف آب، ب شرب خانواده فاضالبتامين و حفظ بهداشت آ

 . نقش زيادي دارند

  مشارکت، مردم محلي، زنان، مديريت منابع آب: واژه هاي کليدي

 
  مقدمه

کنند که دو سوم  آنها را زنان تشکيل   مييک پنجم مردم جهان در فقر مطلق زندگي, طبق گزارش بانک جهاني 

.  ميليون نفر در دنيا دچار گرسنگي شديد و سوء تغذيه هستند و اين مسئله امري پيشرونده و رو به فزوني است٨٠٠.ندده مي
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 سال در هر دقيقه بر اثر سوء تغذيه جان خود را از ٥ کودک زير ١١درصد از مردم جهان در مرز گرسنگي هستند و ١٧

 [١].دهند ميدست 

 وبهداشتي  دسترسي به آب محلي سالم، انرژي و صنعت , بخشهاي کشاورزي با توجه به نقش بسيار مهم آب در

اين در حالي است که طبق گزارش کميسيون جهاني آب  .تواند در کاهش فقر و گرسنگي تا حد زيادي مؤثر باشد مي

ي از مردم بيش از نيم , ٢٠٢٥شود در سال   ميتخمين زده . درصد افزايش خواهد يافت٥٠, سال آينده ٣٠مصرف آب طي 

 [٢].گيرند  ميجهان از لحاظ دسترسي به آب در موقعيت بحراني قرار

محلی و خانوار با توجه به ذخاير محدود آبي امکان پذير نخواهد ,امروزه مبارزه با فقر و گرسنگي در سطوح ملي

ت و توسعه منابع آبي مديري.مگر اينکه برنامه هاي اختصاصي و ويژه اي براي مديريت منابع آبي طرح ريزي شود ,بود

 [١]داراي نقش محوري در توسعه پايدار و کاهش فقر هستند

با وجود اينکه در مقايسه با دهه هاي گذشته سرمايه گذاري براي افزايش تسهيالت مربوط به آب به طور وسيعي 

نوز ميليونها نفر از ه,گسترش پيدا کرده است و قوانين و راهکارهاي تکنيکي زيادي در تهيه آب تدوين و ارايه شده 

يکي از اهداف ابتکاري  .اقتصادي و اجتماعي کمبود آب رنج مي برند_بيماريهاي ناشي از آب و هزينه هاي فيزيکي

 بهبود نظارت بر آب و قرار دادن اهدافي براي تهيه و پشتيباني از افزايش تعداد ،جهاني براي مقابله با مشکل جهاني آب

به نظر مي رسد درگير کردن بيشتر زنان و . يدار محيط و در کاهش فقر عمومي نقش دارندافرادي است که در توسعه پا

زنان . در مورد مسايل مربوط به آب راهکار مناسبي براي دستيابي بيشتر به هدف فوق الذکر است استفاده از مشارکت زنان

به طور  .ه در مديريت منابع آب به عهده دارندنقشي است ک, مهمترين پيوند آنها. دارندپيوند آب  مختلفي با به شيوه هاي

هر چند , زنان همچنين نقش اساسي و مهمي در تهيه غذا دارند .سنتي زنان به عنوان مديران محلي آب مورد توجه بوده اند

ن  درصد نقش تهيه غذا بر عهده زنا٧٠, در آفريقا .ين نقش از محلي به محلي و از کشوري به کشور ديگر فرق مي کنداا

 [٣].  زنان بر عهده دارند  را  نقش  اين درصد  ٦٠در حاليکه در آسيا , است

بدون شک مشارکت زنان در طراحي و برنامه ريزي پروژه هاي مرتبط با آب کارايي و بهره وري اين پروژه ها را 

اي آبي تقليل پيدا خواهد بيماري هاي ناشي از آلودگي ه, افزايش خواهد داد در نتيجه ذخاير آبي بهتر مصرف خواهند شد

کودکان کمتر بيمار مي شوند و از غيبت آنها در مدارس کاسته مي شود و زنان زمان صرفه جوي از اين موارد را  , کرد

گزارشات زيادي از پروژه ها  وجود دارد که حضور و مشارکت زنان باعث سرعت  .براي انجام ساير فعاليتها استفاده ميکنند
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و اين در مناطقي اتفاق افتاده است که زنان مهارتهاي مديريتي و تکنيکي  و افزايش ذخاير آبي شده استبخشيدن به پروژه 

 .جديد را فرا گرفته اند

هدف كلي تحقيق  ، آنهامشارکت و جلب   جلب در مديريت منابع آب بررسي نقش زنان محليباتوجه به اهميت

زنجان و راهكارهاي جلب مشاركت آنها در حوزه زنجانرود استان  در مديريت منابع آبنقش زنان روستايي  حاضر بررسي

 .مي باشد

 
 روش تحقيق

 کتابخانه اي از روش مطالعه براي جمع آوري اطالعات در مرحله اول   تحقيق حاضرهدف به منظور دستيابي به

ارب موفق کشورهاي توسعه يافته استفاده از شبکه جهاني اينترنت  نسبت به سابقه موضوع و تج با و همچنيناستفاده گرديد 

ارزيابي مشاركتي تکنيکهاي رهيافت  پس از مطالعات كتابخانه اي، از .و کشورهاي در حال توسعه بررسي به عمل آمد

زنان روستايي و همچنين  با  و مصاحبه هاي عميق و نيمه ساختارمند بصورت برگزاري جلسات مشارکتيروستايي

براي جمع . شد روش تحقيق توصيفي و به صورت پيمايشي استفاده ازدر مرحله بعدي . ديدمحلي استفاده گربرداران  بهره

                              ، از پرسشنامه بودندو بهره برداران محلي حوزه رودخانه زنجانرود زنان آوري اطالعات از جامعه آماري طرح که شامل 

  تدوين شده و پس PRAتحقيق  ونتايج حاصله از برگزاري جلسات به روش استفاده شد که با توجه به اهداف و سواالت 

 .از تاييد روايي و اعتبار  آن براي جمع آوري اطالعات استفاده گرديد

بندي  گيري طبقه  با توجه به جمعيت باالي آنان، از روش نمونه بودند كهبهره برداران محليجمعيت آماري اين تحقيق 

ها در داخل طبقات، متناسب با بزرگي حجم آن  در اين روش حجم نمونه. گيري شد ، اقدام به نمونهمتناسب با بزرگي جامعه

 .گردد طبقه در جامعه انتخاب مي

 جمع بندي و نتيجه گيري

باشد  اينكه مطالعات ميداني و مستند انجام گرفته در زمينه نقش زنان در مديريت منابع آب خيلي محدود مي با توجه به

ت اندك موجود نيز اغلب به كليات پراخته اند، براي سنجش اين عامل كه يكي از اهداف اساسي تحقيق حاضر را و مطالعا

ها در پرسشنامه   هاي متعددي با زنان روستايي در منطقه مورد مطالعه انجام گرفت و نتايج اين مصاحبه داد مصاحبه تشكيل مي

 . مورد استفاده قرار گرفت
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سازي مصرف آب، شست و شوي لباس و ظروف،  هاي بهينه دهد زنان روستايي در مقوله ن مينتايج بدست آمده نشا

هاي با منشاء آبي بر سالمت  پيشگيري از  تاثير آلودگي   آب،سالمت و بهداشت، تأمين مديريت مصرف آب در منزل

 افظت از منابع آب روستامح و صرفه جويي در مصرف آب،  فاضالب،و حفظ بهداشت آب شرب خانواده، تأمين خانواده

آبياري ، تامين آب كشاورزيي هاي  زنان روستايي در مقوله مشخص شد همچنين .نقش زياد و خيلي زيادي دارند

آب براي  و تأمين مهارت در  تعيين كيفيت آب، فاضالب، آبياري حيوانات اهلي، تقسيم آب كشاورزي، كشاورزي

 .  آورده شده است١نتايج تفصيلي اين بخش در جدول ). ٣ميانگين كمتر از (دارندكمتري   نقش استحمام

  نقش زنان روستايي در مديريت منابع آب-١جدول 

 CV انحراف معيار ميانگين عوامل
 ٠,٠٩ ٠,٤٢ ٤,٧٧ ..شست و شوي لباس و ظروف و 

 ٠,١٠ ٠,٤٨ ٤,٧٥ بهينه سازي مصرف آب

 ٠,١٣ ٠,٥٨ ٤,٥٢  مديريت مصرف آب در منزل

 ٠,١٣ ٠,٥٨ ٤,٤٨ تامين سالمت و بهداشت

 ٠,١٣ ٠,٦١ ٤,٥٦ هاي با منشاء آبي بر سالمت خانواده پيشگيري از  تاثير آلودگي

 ٠,١٣ ٠,٦١ ٤,٥٤ تامين و حفظ بهداشت آب شرب خانواده فاضالب

 ٠,١٥ ٠,٦٨ ٤,٥٤ صرفه جويي در مصرف آب

 ٠,٢٤ ٠,٨٥ ٣,٥ محافظت از منابع آب روستا

 ٠,٢٧ ٠,٦٣ ٢,٣٥ تامين آب كشاورزي

 ٠,٢٩ ٠,٧٨ ٢,٦٧ آبياري كشاورزي

 ٠,٣٠ ٠,٦٧ ٢,٢٧ تقسيم آب كشاورزي

 ٠,٣٠ ٠,٩٨ ٣,٢٧ آبياري حيوانات اهلي

 ٠,٣٤ ٠,٩٢ ٢,٧١ فاضالب

 ٠,٣٦ ٠,٨٢ ٢,٢٩ تعيين سبك يا سنگين بودن آب 

 ٠,٣٧ ٠,٨٤ ٢,٢٩ مهارت در  تعيين كيفيت آب

 ٠,٤٥ ١,٣١ ٢,٩٢ ستحمامتامين آب براي ا

 ٥: خيلي زياد، ٤:زياد، ٣:متوسط، ٢:كم، ١:خيلي كم، ٠:هيچ: توضيح طيف

دهد مهمترين مانع در اين  نتايج بدست آمده در زمينه موانع مشاركت زنان روستايي در مديريت منابع آب نشان مي

كمبود : وانع بعدي به ترتيب اهميت عبارتند ازم. باشد مي) ٤,٤٨=ميانگين(زمينه نداشتن تجربه زنان در مدريت منابع آب

پايين بودن انگيزه پيشرفت و ، نبودن آمادگي اجتماعي و فرهنگي در جامعه، آگاهي زنان در مسائل مربوط به آبدانش و 

يف اينكه تصميم گيري در زمينه تأمين و مديريت منابع آب از وظا  اعتقاد به، نگرش منفي به زنان، برون گرايي در زنان
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راي حضور فعال در عرصه مديريت منابع بعدم اعتماد به نفس كافي در زنان ، نگرش سنتي نسبت به زنان، باشد مردان مي

 . آمده است٢نتايج تفصيلي اين يافته در جدول . شود اصوالً آبياري و مسايل مرتبط با آن امري مردانه تلقي مي و اينكه آب

 در مديريت منابع آبموانع مشاركت زنان روستايي  -٢جدول 

 ميانگين موانع مشارکت زنان

انحراف 
 CV معيار

 ٠,١٣ ٠,٥٤ ٤,١٥ كمبود دانش و آگاهي زنان در مسائل مربوط به آب 

 ٠,١٤ ٠,٥٨ ٤,٢٩ نبودن آمادگي اجتماعي و فرهنگي در جامعه

 ٠,١٤ ٠,٦ ٤,٢٥ پايين بودن انگيزه پيشرفت و برون گرايي در زنان

 ٠,١٤ ٠,٦ ٤,١٩ ننگرش منفي به زنا

 ٠,١٥ ٠,٦٥ ٤,٤٤ باشد اينكه تصميم گيري در مديريت منابع آب از وظايف مردان مي اعتقاد به

 ٠,١٥ ٠,٦٣ ٤,٢٥ نگرش سنتي نسبت به زنان

 ٠,١٥ ٠,٦٨ ٤,٤٨ مديريت منابع آب ندارند  اي در زنان تجربه

 ٠,١٥ ٠,٦٧ ٤,٤ ابع آبراي حضور فعال در مديريت منبعدم اعتماد به نفس كافي در زنان 

 ٠,١٥ ٠,٦٦ ٤,٣١ اينکه آبياري کاري است پرمسئوليت و قبول آن سخت است اعتقاد به

 ٠,١٥ ٠,٦٥ ٤,٢١ شود اصوالً آبياري و مسايل مرتبط با آن امري مردانه تلقي مي

 ٥: خيلي زياد، ٤:زياد، ٣:متوسط، ٢:كم، ١:خيلي كم، ٠:هيچ: توضيح طيف

 پرسش كه با استفاده از نتايج مطالعات ١٥ با استفاده از ت زنان در عرصه مديريت منابع آبراهكارهاي جلب مشارك

براي . هاي انجام تدوين شده بودند مورد سنجش قرار گرفت  و مصاحبهPRAاسنادي و جلسات برگزارشده به روش 

مهمترين  زمينه نشان داد نتايج بدست آمده در اين.  سطحي استفاده گرديد٦سنجش اين عامل نيز از طيف ليكرت 

 : راهكارهاي جلب مشاركت زنان روستايي در مديريت منابع آب به ترتيب اهميت عبارتند از 

 اعمال نظر زنان در زمينه تأمين و مديريت آب 

 آموزش زنان و دختران روستايي براي استفاده بهينه از منابع آب سطحي و آب کانالها  و قناتها 

  خصوص جلوگيري از مصرف آب آلوده و ارايه راهکارهاي الزمآموزش مردان و زنان در 

 ارتقاء آگاهيهاي مردم نسبت به نقش با اهميت زنان در مديريت منابع آب و مصرف آن 

 حساس نمودن زنان نسبت به كمبود و حساسيت آب 

 توجه به نقش زنان در مديريت مصرف آب در کليه سطوح 
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با توجه .   پاسخگويان به دو گروه سني تقسيم شدند،سن و جوان نسبت به زنانبرداران م براي مقايسه نوع نگرش بهره

باشند و غير نرمال بودن جامعه از آزمون ناپارامتري من ويتني  اي مي اينکه مقياس سنجش نوع نگرش به زنان که رتبه به 

ن نيازي به مفروضات آن نظير اينکه باشد، اما برخالف آ  يک طرفه ميtاين آزمون در واقع معادل آزمون . استفاده گرديد

اين آزمون زماني . ها از يک جامعه نرمال بدست آمده باشد و يا اينکه انحراف معيار يکساني داشته باشند وجود ندارد نمونه

 .باشد  مي ٣نتايج بدست آمده به شرح جدول . ها دو گروه باشد گيرد که تعداد نمونه مورد استفاده قرار مي

 ٠,٠١شود نتايج اين آزمون درباره نوع نگرش به نقش زنان در مديريت منابع آب در سطح  شاهده ميهمانطور که م

برداران جوان و پير نسبت به نقش زنان در مديريت منابع آب اختالف معني داري  يعني بين نگرش بهره. باشد معني دار مي

 حضور زنان در مديريت منابع آب نسبت به برداران جوان نگرش مساعدتري در زمينه كه بهره وجود دارد بطوري

 .برداران پير دارند بهره

 نتايج محاسبات آزمون من ويتني-٣جدول  

نوع نگرش به نقش زنان در مديريت منابع 
 آب

 

 من ويتني ٧٥٠
 ويلكاكسون ٢٤٧٤
-٢,٧ z 
 سطح معني داري ٠,٠٧

 : شود ي در مديريت منابع آب پيشنهاد ميبا توجه به نتايج به دست آمده  براي جلب مشاركت زنان روستاي

 . داده شودآموزش زنان و دختران روستايي به براي استفاده بهينه از منابع آب سطحي و آب کانال ها  و قناتها  

 . گرددهاي تلويزيوني خاص آب با حضور و مشارکت زنان تهيه برنامه 

مدت در  هاي تخصصي کوتاه دور ه گردد و کمک هاي فني و تخصصي مربوطه به ارتقاء آموزش زنان در رشته 

 . شودهاي مديريت آب براي زنان ايجاد زمينه

 اهتمام هاي حفاظت و مديريت آب با بکارگيري زنان در برنامه) NGOs(تاسيس تشكل هاي غير دولتينسبت به  

 .گردد

 زنان روستاييهاي آبياري و زهکشي به منظور برقراري ارتباط با  انتصاب زنان تحصيلکرده در زمينه 

 هاي مورد نياز براي توانمندسازي و تقويت مشارکت زنان  تدوين طر حها و پروژ ه 
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