فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،161-111 ،)4(11 ،پیاپی  ،44پاییز 1911
خانیکی ،هادی؛ و موسوی ،سیده ثریا ( .)8931بازنمایی مسئله آب ایران در روزنامه ها؛ تحلیل محتوای روزنامههای ایران،
شرق ،دنیای اقتصاد و کیهان از سال  8938تا  .8931مطالعاا میانرشاه ای در علام انساان .861-833 ،)4(88 ،
شاپا8001-4648 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

بازنمایی مسئلۀ آب ایران در روزنامهها
محتوایروزنامههایایران،شرق،دنیایاقتصاد ،و کیهان

تحلیل
از سال  1931تا 1931
هادی خانیکی ،1سیدهثریا موسوی

2

دریافت8931/25/52 :؛ پذیرش8931/22/52 :

چکیده

در حال حاضر ،برداشت آب در ایران بیش از ظرفیت منابع تجدیدپذیر است .افزونبراین ،شااهد کااهش
آبهایسطحیوزیرزمینی هستیم ،اما بهنظر میرسد مسئلۀ آب ،چنانکاه بایاد ،در مام اه درش ن اده

است و فهم م ترکی از آن ومود ندارد .رسانه ،نهادی است که میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
در چند سال گذشته ،با مدیترشدنمسئلۀآبوآشکارترشدنپیامادهای آن ،توماهرسااه هااها نیا 
موضوعنفزنیشیافت نست،نماچگوهگیتصویریک رسااه هاانزمسائلۀآبهرساا ت نهاد،هامخا 
نست.هدفنی پژوهش،شانا تهازهاااییمسائلۀآبنیارننورروزهاما هاایسرنسارینسات.بارای
دستیابی به این اهداف ،با بهکارگیری روش تحلیلمحتونی کمی و کیفی ،مطالبچهارروزهامۀسرنساری
رنطیهفتسال (از  8938/8/8تا  )8931/88/83بررسی کردهایم .براساس نتاای بهدساتآمده ،عوامال
طبی ی ،برمستهترین علت مسئلۀ آب قلمداد شدهاند و دیدگاه مسائونن ،بی اتر از دیادگاه ماردج برمساته
شده است .بهعبارت روشنتر ،مطالا منت رشاده باا دیادگاههاای دولتای هماهناس اسات« .بحاران»،
برمستهترین واژگان عنوانهای روزنامههای موردبررسی بودهاند .ایان واژههاا،

کمآبی» ،و «خ کسالی»
« 
مسئولیت را از دوش مردج و مسئوننی که خواهناخواه ،وضع ف لی را ایجاد کاردهاناد ،برمایدارد و آن را باه
طبی ت ارماع میدهد .در مطال این روزنامهها ،آب ،بهعنوان مسئلهای برمسته شده است که در درماۀ
نخست ،دولت باید آن را حل کند و نقش مردج به صرفهمو یی محدود شده است؛ درحالیکاه حکمرانای
گیاریهاا اسات .افزونباراین ،روزناماههاای

خوب ،نیازمند م اارکت بی اتر مام اۀ مادنی در تصامیم
موردبررسی ،آیندهنگر نیستند و تا حد زیادی از بررسی پیامدهای مسئله چ م پوشیدهاند.
کلیدواژهها :مسئلۀ آب ایران ،بازنمایی ،شاخصبندی ،مدیریت تقاضا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1استاد ،علوج ارتباطات ،دان کدۀ علوج ارتباطات ،دان گاه عالمهطباطبائی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)



 .2دان جوی دکتری ،علوج ارتباطات ،دان کدۀ علوج ارتباطات ،دان گاه عالمهطباطبائی ،تهران ،ایران



مقدمه

رساه ها،رویدنوهارنتفسیرمیکنندوه نفکاارمااومیشاکیمایوهناد.برپایاۀ نظریاۀ
وهند،موضوعهاییرنک نفکارماومیه 

رسانههاهان باریک نرنئ می

برمستهسازی»،

«
هامینهدیخند،تعیی میکنند.هرنساسنی هظری ،زماهیک رساه هاه موضاومیتوجا 
آن 

میکنند،نهایتآنموضوعنزهظرماومنفزنیشمییاهد؛هناهرنی ،رساه هانزنیا ااهلیات

هر ورونرهدک هرآگاهی،شنا ت،وورکمرومنزمسائیزیستمحیطایتایریرهگرنرهاد.
هرنساسهظریۀ«مارپیچسکوت»،رساه هاهرنرزیاهیمرومنزفضایفکریجامع هیزتیریر
میگرنرهدو«نفرنوماک نستنزرساه هایجاعیه منوننمنبا توزیا میایادنساتفاو 

کنند.نگرمییدۀ اصآنهاوررساه هامطرحهخد هاشد،هتیج میگیرهادکا آنمییاد 
(مهدیزنو .)39،1931،نی هکات،نهایاتولازومهررسای

موروپریرشماومهیست»
محتونیمنتخرشد وررساه هارنمخ
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میکند.

آیند،نمااخنثای


شاارمی
رسانهها ،منبع مهمی برای آگاهی از مسائل زیستمحیطیه 

نیستند .کاری که رسانهها انجاج میدهناد ،چیازی بایش از ارائاۀ واق یات محا

اسات؛

رسانهها تصمیم می گیرند که کداج رویداد را برمسته کنند و کداج را در حاشایه قارار دهناد.

آنها تصمیم می گیرند که از چه مناب ی استفاده کنند؛ درنتیجه ،نقش مهمی در شکلدهای
چارچوبسازی» ،رسانهها آیینۀ تماجنمای واق یات

به افکار عمومی دارند .برمبنای نظریۀ «
نیستند و تنها رویدادها و پدیدهها را چارچوببندی میکنند .رسانهها واق یت را میسازند،
می دهند ،و با نحوۀ توصیف یک رویداد ،بر درش آن تأثیر میگذارناد .برمبناای
به آن شکل 
این نظریه ،رسانهها ،رویدادها را تفسیر و روایت میکنند و بهاینترتی  ،م ناای خاصای را
ساااختگرایاای امتماااعی» ،رسااانههااا بااا

باارای مخاطاا میسااازند .برپایااۀ نظریااۀ «
بندیهای امتماعی را میسازند و ایماژهای رساانهای در آنچاه ماا
چارچوببندی ،صورت 

بهعنوان واق یت درش میکنیم ،نقش دارند.
مسئلۀ آب ،یکی از حیاتیترین مساائلی اسات کاه در چناد ساال گذشاته بیشازپایش
اهمیت یافته است .میانگین مصرف سااننۀ آب در ایاران ،حادود  36میلیاارد مترمک ا
برآورد شده است .این رقم 1 ،درصاد ،بی اتر از کال مناابع آب تجدیدپاذیر ( 13میلیاارد

مترمک

) است ،ی نی  10درصد ،بی تر از حد آستانۀ کمبود ک ور است (مساگران و آزادی،1

 .)89 ،8081افزونبااراین ،شاااهد کاااهش آبهااایسااطحیوزیرزمیناای هسااتیم .بااهنظر
ی،اااورها جبارننآنهاا
متخصصان ،وض یت آبهایزیرزمینیه گوها نینساتکا ترساال 
ه ونهدهوو .نکتۀ مهمترنینک ،در سالهایگرشت ،کمبود آب و افزایش تقاضای آن ،زمینهسااز
منااخ هاینجتاامیشد نست ،اما بهنظر میرسد ،مسئلۀ آب ،چنانکاه بایاد ،در مام اه درش
ن ده است و فهم م ترکی از این موضوع ومود ندارد؛ درحالیکه ،نباود فهام م اترش در ماورد
مسئلۀ آب ،مان ی در برابر حل آن است .درواقع ،برای حل این مسئله ،نخست باید فهم درساتی
حایهاایآننتفاا هظریوجاووهادنرو؛
از آن شکل بگیرد ،اما دربارۀ ری ههایمسئلۀآبورن  
بهعنوان مثال ،بهنظر عدهای از مردج ،صادرات آب باه ک اورهای دیگار ،علات م اکل کمآبای
ورحالیک هر یمسئوالن ،خکسالیوتغییرنتنالیایرنولیینیا مسائل مایونهناد.

است،
حیهایمسئلۀآبوجووونرو.
ن تالفهظرهایمخاههیهیزورمورورن  
در چند سال گذشته ،با مدیترشدنمسئلۀآبوآشکارترشدنپیامادهای امتمااعی
آن،رساه هاهیزه نی موضوعهیخترتوج کرو وورمیایس هاگرشت ،مطالابهیخاتریرن
ورنی زمین منتخرکرو نهد،نماچگوهگیتصویریکا آنهاانزمسائلۀآبهرساا ت نهاد،
هامخ

پژوهش هاینهدکیورهاارۀهحاوۀتوفایسمسائلۀآبنیارننور

نست.ورونا ،

رساه هانهجامشد نست.مقالۀ حاضر ،درصدد است تا بخ ی از این شکاف را پر کند.
هدف اصلی این پژوهش ،شناخت بازنمایی مسئلۀ آب در روزنامههانست .بررسی نحاوۀ
حیهایمسئلۀآب در روزنامهها ،از اهداف دیگر ایان پاژوهش
بازنماییملی،پیامدها ،و راه 
است .در راستای دستیابی به این اهداف ،مطالبچهارروزهامۀسرنسری،طیهفتسال (از
 8938/8/8تا  ،)8931/88/83به روش تحلیلمحتونی کمی و کیفی بررسی شدهاند.
 .1پیشینه پژوهش

پژوهشهای اندکی موضوع بازنمایی مسئلۀ آب در رسانهها را بررسی کردهاند کاه در اداماه
به چند نمونه از آنها اشاره شده است.
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بازنمایی «مسئلۀ آب ایران»
روزنامهها ...

در

پژوهشهای داخلی

.1-1

ایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان «پوشاش آب در برناماههای تلویزیاون:
نوروزی ،در پ 
تحلیل محتوای کیفی برنامههای مربوط به آب در شبکه دو سیما ممهوری اساالمی ایاران در
سه ماهه تابستان  ،»8936برنامههای مربوط به آب در شبکۀ دو سیما را که در تابساتان 8936
پخش شدهاند ،بررسی کرده است .هدف این پاژوهش ،شاناخت پیااجهاای آشاکار و پنهاان
برنامههای موردبررسی بوده است .پژوه گر ،برای دستیابی به اهداف ،روش تحلیلمحتوای

کیفی و رویکرد ن انهشناختی را بهکار برده اسات .همچناین ،بارای تحلیال نتاای از الگاوی
سهگانۀ مان فیسک (رمزگان واق یت ،فنی ،و ایدئولوژیک) استفاده کرده است .براساس نتای
این پژوهش ،تلویزیون بهگونهای عمیق باه بحاران آب توماه نکارده و «مسائلۀ بحاران آب را
حذف کرده است» (نوروزی .)1 ،8936 ،این پاژوهش ن اان مایدهاد کاه در برناماههاای
موردبررسی ،آب بهعنوان مسئلهای فردی برسااخت شاده اسات؛ بهگوناهای کاه برناماههاای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بررسیشده ،مصرف خانگی را مقصر بحران آب ن ان دادهاند .همچنین ،در این برنامهها ،ها 
نجتاامیکرونمسئلۀآبهیزتوج هخد نست«.رسانۀ ملی در سه سطح امتمااعی ،فنای ،و
ایاادئولوژیک ،مساائلۀ بحاران آب را بااه حاشاایه رانااده اساات و بااا تومااه بااه رمزگااان ظاااهر،
چهرهپرونزی،گفتاار،هوشاتار،و...مسائلۀهحرنهایهاوونآبحارفشاده اسات» .در ایان

نهاد.نفزونهارنی ،

برنامهها،طبیعتونالای،،مامایمسالیپیادنییهحارننآبفار شاد 

«محتونیهرهام هامحافظ کارنه نستوه هیشنحدنثسدهایهادونمطالعا وچاا هاای
غیرمجاز»ورنیجاوهحرننآبنشارنیهخد نست(هوروزی.)151-153،1933،
صاح  ،در پایانهامۀکارشناسینرشد ووهامنونن«نقش مطبوعات در آگاهیبخ ی
به افکار عمومی در ارتباط با بحاران آب ساال ،»8918هیاشومالکارومطبومااترنور
آگا سازینفکارمااومیورماوروهحارننآبورساال1911هررسایکارو نسات.نیا 
پژوهخگر،هانستفاو نزروشتحلییمحتونیکای،مطال مربوط به مدیریت مصرف آب
را در روزنامههایکیهان،رسالت،ایران،وهمشهری تحلیل کرده است.نتای این پژوهش
ن ان میوهدک ورفدهسیارکاینزمطالبمطبوماتهررسیشد ه ملیورنهکارهاای
فرهنگیمیاهل هاهحرننآبپرون ت نهد.مطال مطبوعاات ،بی اتر کاارکرد نظاارتی دارد و

ویژۀ دیدگاهها و شکایتهای مردج از عملکرد مسئونن است .افزونبراین ،مباحث مرباوط
به آب ،زیاد برمسته ن دهاند .بی تر مطال چاپشده ،رویدادمدار هستندوُ ب د آموزشای
ندارند (صاح .)818-816 ،8918 ،
پژوهشهای خارجی

.1-2

وی و همکاران 1در سال  ،8081در تحقیقی با عناوان «تکامال تادریجی ارزش امتمااعی
منابع آب برای توس ۀ اقتصادی به پایداری زیساتمحیطای در اساترالیا از »8149-8088
سیر تغییر پوشش خبری مسائل مربوط به آب را طی ساالهای  863( 8149-8088ساال)
در روزنامۀ ساندی ممرنینگ هرالد استرالیا بررسی کردهاند .براسااس نتاای ایان پاژوهش،
مسائل مربوط به تأمین آب شهری در این روزنامه در سال  8149بر مطالا چاپشاده در
این مورد در سالهای دیگر ،غال است .بی تر مطال این دوره ،به رویدادهایی مانند سیل
و خ کسالی مربوطاند و محور بسیاری از آنها ،توس ۀ اقتصادی است ،اما از سال ،8334
تومه به پایداری زیستمحیطی به رویکرد غال تبدیل شده و مطال مربوط باه آب ،خیلای
برمسته ن دهاند .براساس نتاای بهدساتآمده ،ماردج در میاان مطالا چاپشاده ،نقاش و
مایگاه بهنسبت کمی داشتهاند .افزونبراین ،در این روزنامه ،صدای سازمانهای دولتی بایش
از سازمانهای دیگر بازتاب یافته است .این امر ،ن اندهندۀ نقش اصلی دولت در خدمات و
مدیریت آب است .همچنین ،در میان مطال یادشده ،بهندرت به ساازمانهاای پژوه ای و
مردجنهاد اشاره شده است .وی و همکارانش ( )8081بار ایان نظرناد کاه رویادادهای مهام

طبی ی مانند سیل و خ کسالی ،همچون کاتالیزوری برای افزایش پوشش و عالقه به اصاال
مدیریت آب عمل کردهاند (وی ،وی ،و وسترن.)18-38 ،8081 ،

شیونس و همکاران )8086( 2در پژوه ی م ابه با عنوان «تکامل مساائل آب چاین ،طباق

چارچوب روزنامههای مریان اصلی چینی» تحقیق وی و همکاران ( ،)8081سیر تحول تأکیاد
بر مسائل آب ک ور چین را در روزنامۀ اصلی این ک ور بررسی کاردهاناد .آنهاا باا باهکارگیری
روش تحلیلمحتوا ،مطال مربوط باه آب را در روزناماۀ پیپلا دللا  ،طای  66ساال بررسای
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کردهاند .براساس یافتههای این پژوهش ،گزارش مسائل مربوط باه آب در چاین ،ساه مرحلاه را

تجربه کرده است 8346 :تا اواسط دهۀ  :8310کنترل سیالب و خ کساالی و آب بارای تولیاد
مواد غذایی؛ اواسط دهۀ  8310تا  :8331آب بارای توسا ه اقتصاادی؛ و  8331تاا  :8088آب
برای پایداری زیستمحیطی و توس ۀ اقتصاادی .مطالا مرباوط باه آب در روزناماۀ یادشاده،
بازتابدهندۀ نظاج مادیریت مناابع آب باان باه پاایین چاین اسات .نتاای پاژوهش شایونس و

همکاران ،این فرضیه را تقویت کرد که ارزشهای امتماعی مربوط به مسائل آب در چین ،بر اثر
عواملی مانند ف ار بیوفیزیک (سیل و خ کسالی) ،کمپاینهاای سیاسای (انقاالب فرهنگای)،
اصالحات کالن اقتصادی ،و ...تغییر کرده اسات .ایان پژوه اگران ،نتاای تحقیاق خاود را باا
پژوهش م ابهی که در استرالیا انجاج شده است ،مقایسه کردهاند و بر این نظرند کاه مساائل آب
در روزنامۀ چینی بی تر از روزنامۀ استرالیایی برمسته شده اسات .روناد گازارش مساائل آب در
روزنامۀ چینی و استرالیایی از این لحاظ که هر دو در دورهای در مطال خود بر توس ۀ اقتصاادی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تأکید کردهاند ،به هم شباهت دارند .در روزنامۀ پیپلز دیلای در طاول دورۀ زماانیموروهررسای،
هیچ اشارهای به افکار عمومی واق ی (از اشخاص یا سازمانهای امتمااعمحور) ن اده اسات.
پژوه گران ،ت ص ساختاری روزنامهنگاران برای اولویت دادن به قدرتمندان را یکای از دنیال
این امر دانستهاند (شیونس و همکاران.)850-858 ،8086 ،

آلتاویل و بن )8088( 1در پژوه ی با عنوان «کاربرد تحلیل محتوا برای بررسای گازارش

مسائل آب»  80روزنامۀ آنالین نبراسکا را بررسای کاردهاناد .هادف پاژوهش آناان ،بررسای
چگونگی ارائۀ مسائل مهم زیستمحیطی برای عموج بوده اسات .نتاای ایان پاژوهش ن اان
میدهد که آب ،بی تر در زمینۀ ک اورزی مطر بوده و در مورد موضاوعهاای دیگاری مانناد

کیفیت آب و زیستگاه کمتر بحث شاده اسات .براسااس یافتاههاا ،گازارش آب در برخای از
روزنامهها بهگونهای قابلتومه با م اهدات مقدار روزانۀ آب محلی ارتباط دارد .بهنظر آلتاویل

و بن ،اگرچه مسئلۀ آب ،حیاتی و مهم است ،گزارش مسائل آب در روزنامهها باه فراینادهایی
مانند تغییرات فیزیکی آب مربوط اسات و مساائل اصالی آب و محایطزیسات تاا زمانیکاه
موم نگرانی عمومی ن وند ،پوشش داده نمیشوند (آلتاویل و بن.)603-688 ،8088 ،
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 .2مفاهیم اساسی

در این بخش مفاهیم اساسی تحقیق را بهطور کوتاه ت ریف میکنیم.
 .2-1مسئلۀ آب ایران

برای ت ریف «مسئلۀ آب ایران» ،نخست نزج است کلمۀ «مسئله» ت ریف شود« .مسائله»
م ادل فارسی واژۀ

است .فرهنس لغت آ کسفورد ،یکی از م انی این واژه را م کل یا

نگرانی افراد دربارۀ چیز خاصی میداند .آ کسفورد در ت ریف دیگری« ،مسئله» را موضاوع

مهمی عنوان میکند که مردج دربارۀ آن بحث میکنند (ترنبل .)181 ،8088 ،1فرهنگماید
هیزمسئل رن«حاجت،مطلب،وور ونست»تعریسکرو نسات(مایاد.)399،1913،
نلبت هیچیکنزمعاهیهوشت شد ورفرهنگمایدهامنظورمانز«مسئل »ورنی پژوهش،
ها اونهیهادنرو.ورپااژوهشپایشرو،منظااورنزمسائل ،شارایط پیچیاادهای اسات کااه
تنگناهایی را ایجاد میکند.
پس از ت ریاف واژۀ «مسائله» ،نزج اسات «مسائلۀ آب ایاران» ت ریاف شاود .ایاران،
ک وری خ ک و نیمه خکنستک میاانگین سااننۀ بارنادگی در آن ،کمتار از متوساط
مهان نست .اما ،در چند سال گذشته ،مجموعهای از عوامل سب شدهاند تاا تقاضاا بارای
آب بیش از عرضۀ آن باشد .چنانکه براساس شاخصهاا ،وضا یت آب در ایاران ،مسااعد
نیست .برپایۀ شاخص فالکنمارش ،ایران دچار «تنش آبی» است و طبق شااخص ساازمان
ملل نیز ایران در وض یت «بحران شدید آبی» قرار دارد (عابدی .)8939 ،در حال حاضار،
برداشت آب در ایران بیش از ظرفیت منابع تجدیدپذیر است و افزونباراین ،شااهد کااهش
آبهایسطحیوزیرزمینی هستیم .بهاینترتی  ،منظور از مسئلۀ آب ایران ،مجموع شرایط

کنندهای است که برمبنای آن ،ک ور ایران با کمبود آب روبهرو شده است.
نگران 
 .2-2بازنمایی

بازنمایی ،یکی از مفاهیم برمستۀ مطال ات رسانهاینست .منظور از این مفهاوج ،تولیاد
م نا بر اساس «چارچوب هایمفهومیوگفتااهی»نست (مهدیزاده.)85-86 ،8911 ،
هازهااییهرنی هکت تیکیدونروک هرچندنیااژهایرساه نی،ااه کنند ووناعیه هظر
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میرسند،جهانرنه  طورمستیی،هخانهای وهند.نیااژهاایرسااه ای هماواره باهمای
اینکه آینه یا پنجرۀ روشنی روبه واق یت باشند ،برساخت و نمایش دوباره هستند .رسانهها
با بازنمایی ایماژها و موق یتهای اصااورهدآنهاا را طبی ایجلاو وهنادونزنیا 

طریق ،ایماژهای دیگر را به حاشیه برانند یا حتای حاذف کنناد (برانساتون و اساتفورد،1
.)801 ،8080
 .2-9مدیریت تقاضای آب

در سالهایگرشت ،رویکروسنتی مدیریت عرضۀ آب ک ه افزایش تأمین آب و عرضۀ آن را
راهکاری برای پاسخ به افزایش تقاضای آب می دانست ،تغییار کارده اسات .در پای ایان
تغییر به مدیریت تقاضای آب بی تر تومه شده است .منظاور از مادیریت تقاضاای آب،
افزایش بهره وریآبهانستفاوۀماااله نزآنوه تعویقنهدن ت سا توسازهاییماهند
سدوحفرچا نسات .برخای ک اورها ،باه دنیال اقتصاادی ،تقاضاای آب را مادیریت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میکنند ،زیرا مدیریتتیاضا،هدررفتوهزین هایآبرنکاهشمیوهد.نفزونهارنی ،
با مدیریت تقاضا ،برای ت داد بی تری از مردج مای تاوان آب تاأمین کارد ،همچناین ،آب
بی تری را میتوننوره شتولیده کارگرفت .با پی رفت های روزافزون فناوری (مانناد
ت خیص ن ت آب ،نماک زدایی ،و ،)...فرصات مادیریت تقاضاای آب درحاالافزایش
است .به طورکلی ،با کمک مدیریت تقاضای آب می توننرشدناتصااویرنتیویاتکارو
(آرنتزن.)80-88 ،8009،2

کمپراگو و همکاران ،چند هدف را برای مدیریت تقاضا برمیشمارند کاه عبارتاناد از:
الف) بهبود کیفیت عرضۀ آب (انجااج دادن کارهاای بی اتر باا آب موماود) ،ب) افازایش
بهرهوریآب( استفادۀ بی تر از آب خاج) ،ج) توقاف تادریجی برخای از کاربردهاای آب،

ضمن کس اطمینان از ومود عدالت در بین کااربران (انجااج دادن کارهاای کمتار باا آب

خاج) (کمپراگو ،لیکاس ،و اسیماکمپلس.)463 ،8088 ،3
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 .9علل بروز مسئلۀ آب ایران

بهنظر صاح هظرنن  ،مسئلۀ ف لی آب ایران ،برآمده از عوامل فراوانی است که رویهمرفتاه
توننآنهارنه وووستۀ«مونمیطبیعی»و«مونمینهساهی» تقسیم کرد .ازآنجاکاه ایان


می
عوامل فراوان هستند ،در این بخش ،تنها به برخی از مهمتری آنهانشار شد نست.
 .9-1عوامل طبیعی

الف) موقعیت جغرافیایی :بخشهاای گساتردهای از ایاران را زماینهاای خاکوهایآب
فرنگرفت نستوبهلحاظ اقلیمشناسی،ایران مزء مناطق خ ک مهاان بهشامار میآیاد .ایان
سرزمین ،بسیار گسترده است و بهدلیل تغییرات ارتفاعی ،هر بخش از آن ،اقلیم متفاوتی دارد.
درواقع ،اقلیم ایران ،از بسیار خ ک تاا بسایار مرطاوب متغیار اسات .شارنییطبیعاینیارنن
ه گوه نینستک شرق ،شمال شرق ،بخشهایمرکزی،و منوب ایران با کمبود آب روبهرو
است (آلیاسین .)805 ،8914 ،بیش از  14درصد مساحت ک ور ،خ ک و نیمهخ اک و
بیش از  50درصد آن ،بیابان یا کوه است (ویتکوویچ و سلیمانی.)945 ،8083 ،1

میلایمتار در ساال اسات

ب) بارش کم :میانگین بارش سطح کرۀ زماین ،حادود 160
ً
میلیمتر
(بابائی و فرجزاده ،)58 ،8918 ،درحالیکه «متوسط بارندگی در ایران تقریبا  840
در سال است» (آذرخ ی و همکاران )9 ،8938 ،که کمتر از یکسوج متوسط بارش مهانی
است (شرکت مهندسی آب و فاضالب .)89 ،8939 ،افزونباراین ،نوساانات بارنادگی در
ایران ،شدید و توزیع آن نابرابر است (سمسار یزدی و لباف خانیکی.)60 ،8001 ،2

ج) خشکسالی :در ساالهای اخیار ،خ کساالی چندسااله و کااهش بارنادگی ،ف اار
سنگینی را بر منابع آب وارد کرده است .گزارشهاای ضدونقییای درباارۀ خ کساالی در
ایران ومود دارد .گلیان و همکاران در پژوه ی با عنوان «روند خ کسالیهای ک اورزی و
هواشناسی در ایران» با بررسی خ کسالی هواشناسی و ک اورزی ایران از ساال  8953تاا
 8938به این نتیجه رسیدهاندک روهد خکیورمنااطق شامال ،شامال غارب ،و مرکاز،
قابلتومه (سطح اطمینان  35درصد) بوده ،ولی روند خ کی م ناداری در منطقاۀ شارقی
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ایران م اهده ن ده است .همچنین ،شدیدترین خ کسالی ک ور بین ساالهاای  8331و
ً
 )8916-8913( 8008رخ داده و طی این دوره ،تقریبا  10درصد از مساحت ایران ،دچار
نوعی خ کسالی استثنائی شده است (گلیان ،مزدیسنی ،و آقاکوچک.)613 ،8085 ،1

د) تغییرات اقلیمی :برخی سیاستمدنرنن،تغییرنتنالیایرنیکینزوالیینفلیهحرنن
ساوگیهایتونننرباات

آبنیرننهرمیشاارهد،نما تأثیر این تغییرات بر آبوهونینیرننرنه 
هونیگرمتارو

نهد،آبو

کرو؛هرچند،بی تر پژوهشهایی که بر تغییرات اقلیمی تمرکز کرده
خکیهیختریرنهرنینیرننورآیند پیشهینیکرو نهاد .اینگوناه تغییارات ممکان اسات

خ کسالی را ت دید کنند (مدنی ،آقاکوچک ،و میرچی.)8004 ،8086 ،2
 .9-2عوامل انسانی

الف) افزایش جمعیت :براساس آخرین سرشماری انجاجشده در ساال  ،8935مم یات
ایران حدود  10میلیون نفر بوده که در مقایسه با  40سال گذشاته ،حادود  41میلیاون نفار
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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افزایش یافته است (سازمان برنامه و بودمه ک ور )9 ،8936 ،این تغییرات مم یتی هماراه
با تغییرات اقتصادی ،امتماعی ،و توس های ،شرایطی را ایجاد کردهاند که درنتیجۀ آن ،ف ار
بی تری بار مناابع طبی ای (آب ،خااش ،و پوشاش گیااهی) وارد میشاود (امیراصاالنی و

دراگوویچ.)4 ،8088 ،3

ب) افزایش تقاضای آب :تقاضای آب باه دنیلای مانناد افازایش مم یات و تاالش بارای
توس ه ،افزایش یافته است .مدنی و همکاران ،رشد شهرن ینی و توس ۀ اراضی ک اورزی را از
مهمترین دنیل افزایش تقاضای آب در ایران برشمردهاند (مدنی و همکاران.)8008 ،8086 ،
ً
هرونرینزآبهایزیرزمینیورنیرننتیریبارنیگاننست.نفزونهرنی ،

ج) قیمت آب :
بهره
یارنه هایوولتی،هزینۀنهرژیرنکاهشونو ونست رنجآبهاایزیرزمینایرننرزننکارده
است (ویتکوویچ و سلیمانی .)941 ،8083 ،بهنظر برخی از متخصصان ،قیمت کام آب،
یکی از دنیل بحران ف لی است .مدنی و همکاران بر این نظرند که هزیناۀ کام آب ،عامال
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تهای ک اورزی نیست و تنها عادج دسترسای فیزیکای باه آب،
محدودکنندهنیهرنیفعالی 

ک اورزی را محدود میکند (مدنی و همکاران.)8008 ،8086 ،
د) مدیر یت نامناسب :1بهنظر برخی از پژوه اگران ،دلیال اصالی بحاران آب در ایاران،
مدیریت نامناس است .مدنی و همکاران بر این نظرناد کاه سااختار مادیریت آب ایاران،
هفعانوسیاستگرنرنن،فاقد هماهنگی نزج بوده و بر اقدامات کوتاهمادت

بهدلیل ت دد ذی
متمرکز است؛ بههمیندلیل ،اصل «پایداری» نادیده انگاشته شدهوپیخگیرینولویتهدنرو
وتازماهیک م کالت اصلی با برچس «بحران» شناخته ن دهنهد ،به آنها تومه نمیشود.

زیساتنستااااادرتسیاسای

زیستاااک مسائولحرنساتنزمحایی

سازمان محیط
هایزیستمحیطیجلوگیریکند(مادهی

محدوویونرووهایتونهدچنانکه باید از آسی 

وهاکارنن .)1119-1111،9113،
ه) کشاورزی :بی ترین مقدار مصرف آب به بخش ک اورزی مربوط است و حادود 38
درصد آب ایران در این بخش مصرف میشوو؛ درحالیک برخی از پژوه گران میگویند،
تنها  60درصد آب باید صرف ک اورزی شود (ونیتی .)80 ،8931 ،توس ۀ ک ااورزی از
دهۀ  8950بهب د ،م کالت زیادی را در مصرف آب بهومود آورده است؛ بهویژه ،از دهاۀ
 8960بهب د که بهرههرونریآبنزچا هایمایقه نوجرسیدونیا م اازنها مارورهاا
کابووآبروه روشدهد (ونیتی.)893 ،8931 ،
و) حفر چاه :پیش از رواج چاهها،نیرنهیانه طورمخارکتینزاناتنساتفاو مایکروهاد،
ورحالی ک نستفاو نزچا ،کخاورزننرن وومحورکرو.مدیریت قنات ،محلی بود و میازان

برداشت آن کنترل میشد ،اما چاه چنین نیست .ونیتی میهویسد،تا پیش از دهۀ  8990که
حفر چاه در ایران رای نبود« ،بین مدیریت بهرههرونرینزآبومساائیفنایوفرهنگایآن
هااهنگیکامیوجووونشت»؛ بههمیندلیل ،ایرانیان در گذشته کمتر با بحران آب روبهرو
شیوههایمدرنههر ههرونرینزآبورنیرننرونجیافاتو
میشدهد ،اما پس از دهۀ  ،8990

جایاناتهاا ،بحاران آب باهومود آماد .باهنظر ونیتای،

بهمرور با حفر چاههایمایقه 
صاحبان چاههانزپیدایش و زوال آبهای زیرزمینی آگاهی نداشتند و گمان میکردند ایان
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هخدهیهستند؛ ازاینرو ،با اشتیاق و حرص ،چاههاایزیااویرنورنیارننحفار

منابع ،تماج
کروهد ،بدون تومه به این حقیقت که ذخیرۀ اصلی این مخازن ،آبهایفسایلینسات کاه
حدود  800هزار سال قبل (عصر پرباران) ت کیل شده است (ونیتی.)88-89 ،8931 ،
 .4چارچوب نظری

در این مقاله برای شناخت نحوۀ بازنماایی مسائلۀ آب در روزناماههاای ماورد بررسای ،از
نظریههای برمستهسازی ،چارچوببندی و شاخصبندی استفاده کردهایم.
 .4-1نظریۀ برجستهسازی

نظریۀ برمستهسازینزوهۀ1391ه هعدورحوزۀنرتباطاتسیاسیوهیخاترهاامطالعاات
وهند،موضوعهاییرن

رسانههاهان باریک نرنئ می
نهت اهاتیمطرحشد .برپایۀ این نظریه ،
ک نفکارماومیه آنمینهدیخند،تعیی میکنند.ه مبارتروش تر،واتایرسااه هااها 
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موضومیتوج میکنند،نهایتآنموضوعهزوماومنفزنیشمییاهد(ساورین و تانکاارد،
ً
 .)985-981 ،8916براساس این نظریه ،م مون مخاطبان به مسائلی که در عنوان اصالی
و صفحۀ نخست روزنامههاوگزنرشهاینفلیتلویزیونورنویومطرحمیشاوهد،هیخاتر
نهایتمیوهند.ه های ترتیب،مطالبیک ورففح هایآ رروزهام منتخرمایشاوند،

ً
رسند(مککامبزومائورو .)9-9،1399،اظهارنظر برناارد

نهایتتر بهنظر می

م مون کم
کوهن دربارۀ قدرت رسانهها،ه هومیهیاهگر اندی ۀ برمستهسازینست .وی بار ایان نظار
است که شاید مطبوعات نتوانند به مردج بگویند چگونه فکر کنند ،اما قادرند به مردج بگویند
دربارۀ چه بیندی ند (سورین و تانکارد.)981 ،8916 ،

مککامبز و شاو 1بر این نظرند که رسانههاا ،نقاش مهمای در شاکل دادن باه واق یات


سیاسی دارند .خوانندگان ،افزونبار اینکاه باه موضاوعات مطر شاده در رساانههاا توماه
میکنند ،برای این موضوعات ،اهمیت خاصی قائل میشوند (ماککاامبز و شااو،8318 ،

گارنریفروکاسات.هرجساتگی،پیگیادگیهاای

 .)816برمستهسازیرنهبایده نولویات
افیونرو.نهگیلنگوکورتلنگ،فرنینادهرجسات ساازیرنها شاشمرحلاه تقسایم

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

میوهند)9،پوشش بریرویادنوهای
کردهاند)1:مطبومات،هر یمسائیرنمه،جلو 
م تلس،متفاوتنست)9،مطبوماته رویدنوهایموروهظر،چارچوب افیمیدهند،
هارورکنهایاتآنتایریرمایگارنرو)5،

 )4زبانی که برای بیاان مساائل باهکار مایروو،
رساه ها،رویدنوهارنبه نمادهای ثانویه وصل میکنند)3،اظهارنظر افراد م اهور درباارۀ
(مهدیزنو .)31،1931،

سازیشتابمیه خد

رویدادها به روند برمسته
افزونبراین ،نقش رسانههاورهرجست سازی را در سطح فردی نیز میتوننورهظرگرفت؛
گرنرهادوآنهااهارنی

طورمستیی،هارسیاساتگارنرننتایریرمای

ه نی معناک رساه هاه 
سیاساتمادنرنن

نهد.حتیمیتونننوماکارو،

نولویتهندینطالماتهیزه رساه هاونهست 

هیختره محتونیرساه نیحساسهستند،زیرننفکارماومیورپیروزیآنهاورنهت اهات
ومسائلیماهندآننهایتونرو(سوروکا.)915،9119،1

 .4-2نظریۀ چارچوببندی 

براساس نظر گافمن ،2افراد برای تفسیر رویادادهای دنیاای پیراماون از چاارچوبهاای اولیاه
استفاده میکنند .استفادهکنندگان ،این چارچوبها را مسلم میدانند .چارچوبهای اولیه کاه
به دو نوع طبی ی و امتماعی تقسیم میشاوند ،در تفسایر دادههااها نفارنوکااکمایکنناد؛
بهگونهای که تجربههای آنان میتواند در یک زمینۀ امتماعی گستردهتر درش شود .تفاوت باین
ایندو ،کارکردی است .چاارچوبهاای طبی ای ،رویادادها را باهعنوان رخادادهای فیزیکای
اولهایمینینستفاو میکنند،و هیچ نیروی امتمااعیای را عامال
شناسایی میکنند ،از نقل 
چارچوبهای امتماعی ،رویدادها را باهعنوان وقاای ی باا

ونهند؛ورحالیک 

وقوع رویداد نمی
من أ امتماعی درنظر میگیرند که با تومه به اهداف و دستکاریهای عدهنینزماردج ،ایجااد
ماایشااوهد .چااارچوبهااایامتماااعی ،دربااارۀ چااارچوبهااای طبی اای ساااخته میشااوند.
چارچوبهای امتماعی و قال هایی که در ارتباطات ما ایجاد میکنند ،تا حد زیادی بر نحوۀ

تفسیر و پردازش دادهها تأثیر میگذارند .گافمن بر این نظر است که افراد ،کاربران مست د ایان
چارچوب هستند؛ خواه از آن آگاه باشند ،خواه نه (گافمن.)88-85 ،8314 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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درواقع ،چارچوببندی دربردارندۀ انتخاب و برمستهسازی و بهم نای انتخاب منبههایی از
واق یت و برمستهکردن آنها در متن ارتباطی به شیوهای است که مسئله را ت ریف کند و تفسایر
علاای ،ارزیااابی اخالقاای ،یااا راهحاالهااایی را بارای مااوارد توصیفشااده ارائااه دهااد؛ بنااابراین،
چارچوبها ،مسائل را ت ریف میکنند ،علتها را ت خیص میدهناد ،قیااوتهاای اخالقای

میسازند ،عوامل ساازندۀ م اکل را شناساایی مایکنناد ،عوامال علای و اثرات اان را ارزیاابی

میکنند ،و راهحلهایی را پی نهاد میدهند (انتمن .)59 ،8339 ،1چارچوببندی مبتنیبار ایان

باور است که چگونگی عرضۀ یک مسئله به مخاط بر چگونگی درش آن تأثیر میگرنرو .برپایۀ
آیناهنی بارای بازتااب دادن واق یات نیساتند ،بلکاه واق یات را
رسانهها ،
نظریۀ چارچوبهندی ،
میسازهدوه آنشکیمیوهند.رساه هاهاهرجست سازیمطالب،ه م اطبانخود میگویناد

ک ه چ مسائلی فکر کنند ،سپس ،با چارچوبهندیمسائی،هرچگوهگیورکآنهاا نیاز تاأثیر
چارچوبها ،بخشهایی از اطالعات را دربارۀ موردی کاه

گرنرهد(مهدیزنو .)11،1931،


می
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موضوع ارتباطات است ،برمسته میکنند و با این کار باعث میشوند که آن بخش از اطالعاات
یادماندنیتر شود (انتمن.)59 ،8339 ،

تومهتر ،م نادارتر ،و به
برای مخاطبان مورد 
 .4-9فرضیۀ شاخصبندی

2

ِب ِنت 3برای نخستینبار در سال  8330فرضیۀ شاخصهندی خبار را مطار کارد .براسااس ایان

نظریه ،از اعیای هیئت تحریریه گرفته تا حوزۀ خبری ،تمایل دارند که دیدگاههای مطر شده در

خبرها و سرمقالهها ،با دیدگاههای دولتی هماهنس باشند .فرضیۀ شاخصهندی ن اان مایدهاد
که پوشش رسانهای یک رویداد ،همخوانی فراوانی باا اطالعاات رسامی یاا اظهاارات مقاماات
دربارۀ یک رویداد ماری در عرصۀ سیاست خارمی (یا سیاستهای دیگر) و فرضیههای غال
در مورد این رویداد دارد .شاخصبندی ،نتیجۀ ف ارهای تجاری و ساختارهای اتاق خبار اسات
(بنت .)809-885 ،8330 ،براساس فرضیۀ شاخصبندی ،بحثهای رسمی ،مؤلفههای بحث

رسانهها را ت یین میکنند (آلتاوس .)401 ،8009 ،4بنت دریافته است که رساانههاای مم ای

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بی تر ،از نخبگان دولتی بهعنوان منابع رسمی استفاده مایکنناد و تمایال دارناد کاه اخباار را در
طیااف گسااتردۀ بحااثهااای رساامی مانمااایی کننااد (بناات .)806 ،8330 ،محاارش اصاالی
شاخصهندی ،تیاد نخبگان است .هنگامیکه اختالفنظری میاان مناا هاای نخباۀ سیاسای

بروز میکند ،پوشش رسانهنیآن افزایش مییابد .افزونبراین ،پوشش خبری یک مسئله باا حال
آن مسئله یا حذف آن از دستورکار رسمی ،کاهش نمییابد ،بلکه زماانی ضا یف مایشاود کاه
نخبگان رسمی بحث خود را متوقف میکنند .اگر نهادهای داخلی با مسئلهای مخالفت نکنناد،
پوشش خبری آن مسئله کاهش مییابد .اقتصاد اطالعات ،روزنامهنگاران را ت ویق میکند تا باا
منابع خاص ارتباط برقرار کنند (بنت.)880 ،8330 ،
 .5روش پژوهش

در این پژوهش ،برای شناخت شیوۀ بازنمایی مسئلۀ آب در روزناماههاایموروهررسای،نز
روش تحلیل محتونی کمی و کیفی استفاده شده است .بهاینترتی که نخست ،برپایۀ مبانی
نظری و ادبیات پژوهش ،متغیرهای این پژوهش م خص شدهاند؛ سپس ،طبق دستورال مل
شدهاند.
نسنس 1
پی 
وونروهرمنفزنرنس 

کدگذاری ،مطال موردنظر کدگذاری

در تحلیلمحتوا ااکه یکای از روشهاای گاردآوری دادههاا استااا باهمای سانجش
نگرشها ،باورها ،و دیدگاههای افراد از طریق پرسشنامه ،پیاجها تجز یاهوتحلیل میشاوند.

همانگونه که اشاره شد ،رسانهها (ازممله روزنامهها) بر آگاهی زیستمحیطی مردج تاأثیر
گیاریهاایکناد،روش

میگذارند .هرچند ،تحلیل محتوای رسانه ،اثارات رساانهرننهادنز
مفیدیهرنیاستنتاج این اثرات است ،زیرا مردج ،اطالعات زیستمحیطی وورنهیخاترنز
رساه های بریوریافتمیکنند (پیترسون و تامپسون.)503 ،8003 ،2

 .5-1جامعۀ آماری پژوهش

برای دستیابی به اهداف پژوهش ،مطالبچهارروزهامۀسرنسریطی9سال (از 8938/8/8
تا  )8931/88/83بررسی شدهاند .مام ۀ آماری این پژوهش ،همۀ مطاالبی اسات کاه باا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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میمون مسئلۀ آب ایران در روزنامههایدنیای اقتصاد،ایران،شرق ،وکیهاانچاا شاد 
نست.برای انتخاب روزنامهها ،نخست کلیدواژههای مرتبط باا موضاوع پاژوهش (بحاران
آب ،مسئلۀ آب ،منس آب ،کمآبی ،و )...در بخش بایگانی سایت روزنامههای سراساری و
پرتیراژ ک ور مستومو شادند .ایان چهاار روزناماه ،باه ایان دلیال انتخااب شادند کاه
مرتبطترین مطال مربوط به موضوع پژوهش را چاپ کرده بووهد .

واحد تحلیل این پژوهش ،مطل است .مطالبیک ها مسائلۀجهااهیآبیاامساائی
شهرهایاانساتان هاای ااصپرون تا هووهاد،نزتحییاقکناارگرنشات وساایرمطالاب

تاامشااریشد نهد .

سال  8931به این دلیل برگزیده شده است که نزدیکترین زمان ،باه زماان شاروع ایان
پژوهش بود .دلیل انتخاب سال  8938نیز این است که براسااس نظار متخصصاان ،توماه
رسانههاه مسئلۀآبنزنی سالنفزنیشیافت نست .

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .5-2پایایی و اعتبار

در پژوهش حاضر برای محاسبۀ پایایی ،ضاری ماوردنظر ویلیااج اساکات بارای مقیااس
اسمی ،بهکار رفته است و ضری قابلیت اعتماد ،برای متغیرهای پیچیده محاسبه مایشاوو
(متغیرهاییک نحتاالو التذهنیتهایکدگرنرورآنوجووونرو)؛ه های ولیی،پا 
نزانجاج کدگذاری مرحلۀ اول ،چند متغیر پیچیده دوباره کدگذاری شدند وضریبااهلیت
وساتآمد هارنیمتغیرهاای

نمتااوآنهانزطریقفرمولنسکاتمحاسب شاد.ضاریبه 

«مسئول حل مسئله» و «قدمت مسائله» باهترتی  0/35و  0/34باود .باا توماه باه اینکاه
متغیرهایی که دوباره کدگذاری شدهاند ،دارای ضری پایایی بیش از  0/15هستند ،میتوان
گفت ،پژوهش از پایایی نزج برخوردار است.
این پژوهش ،اعتبار صاوری دارد ،زیارا چناد تان از متخصصاان حاوزۀ موردبررسای،
دستورال مل کدگذاری را تأیید کاردهاناد .افزونباراین ،متغیرهاا از ادبیاات و مباانی نظاری
استخراج شدهاند؛ بههمیندلیل ،این پژوهش از اعتبار سازه نیز برخوردار است.

افتهها 
 .6ی 

کردهاند؟
پرسش  )1روزنامههای موردبررسی ،مسئلۀ آب را چگونه برجسته 

براساس دادههای مدول شماره ( ،)8از مجموع  546مطل  ،بی اترین نسابت ،ی نای 91/8
درصد ( 809مورد) ،در روزنامۀ الران چاپ شده است.پ نزآن،روزهاماۀدنیاای اقتصاادهاا
119مطلب،وررتبۀوومنست.روزهامۀشرق91/9،ورفدمطالبرنه  وون تصاصونو 
نستوکاتری هسبت،یعنی 85/3درصد ،یا  11مطل  ،نیز مت لق به روزنامۀ کیهان است.
جدول شماره ( .)1درصد و فراوانی مطالب منتشرشده براساس نام روزنامه
فراوانی

درصد

نام روزنامه
ایران

809

91/8

دنیای اقتصاد

849

86/8

شرق

889

80/1

کیهان

11

85/3

جمع کل

546

800/0

براساس نمودار شماره ( ،)8تومه به مسئلۀ آب از سال  8939افازایش یافتاه و مطالا
منت رشده در سال  ،8934کمی بی تر از ساال  8939باوده اسات .در ساالهای  8935و
ً
 8936تقریبا به یک اندازه مطل دربارۀ آب چاپ شده و بی ترین مطال  ،در ساال 8931
منت ر شدهنهد.


نمودار شماره ( .)1فراوانی مطالب بررسیشده بهلحاظ سال انتشار

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

819
بازنمایی «مسئلۀ آب ایران»
روزنامهها ...

در

براساس دادههای مدول شماره ( ،)8از مجماوع  546مطلا بررسیشاده ،بی اترین
ت داد ،ی نی  838مورد یا  59/9درصد ،در قال «خبر» و کمترین ت داد ،ی نی  8ماورد یاا
 8/3درصد آن ،بهشکل «سرمقاله» چاپ شده است (این سارمقاله باا عناوان «بحاران آب
راهحل دارد؟» در شمارۀ  4030روزنامۀ دنیای اقهصاد منت ر شده است.
روزنامههای دنیای اقهصاد ،کیهاان ،و الاران ،بی اتر مطالا خاود را در قالا خبار و

هیخترآنهارنوراالبیاوونشتمنتخرکرو نست.نیا روزهاما ،تنهااور3

روزهامۀشرق
مطلبهرنیهیانمسئلۀآبنزسبک برنستفاو کرو نست.
جدول شماره ( .)2تفاوت روزنامههای موردبررسی بهلحاظ سبک مطلب

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سبک مطلب

دنیای اقتصاد

ایران

شرق

کیهان

جمع

خبر

34

889

3

65

838

گزارش

5

85

88

83

68

مصاحبه

3

3

1

0

86

یادداشت

86

48

18

8

858

سرمقاله

8

0

0

0

8

مقاله

1

4

8

8

86

جمع

849

809

889

11

546

دادههای مدول شماره ( )9ن ان میوهدک از مجموع  546مطل  ،هیختری هسبت،یعنی
15/1ورفد911(مطلب)م ات «مسائوالن»نسات.افزونباراین 8/3 ،درصاد مطالا ،

ترکیبی از منابع علمی ،تخصصی ،1و دیدگاه مسائونن را منت ار کردهاناد.حادوو11/3ورفاد
(993مطلب)هیزنزمناه ملایوت صصینستفاو کرو نهاد .یعنای 30/8،درصاد مطالا

منت رشده ،مربوط به گفتههایمسئوالنومت صصاننست؛ درحالیکه کمترین نسابت ،ی نای
 8/8درصد مطال ( 8مطل ) به دیدگاه«مروم»ن تصاصونرو(نی مطلب،گزنرشینساتهاا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

دیدگاههاایکارشناساان،متخصصاان ،و اساتادان دان اگاه ،آماار نهادهاای داخلای یاا

 .1منظور از «منابع علمیاتخصصی»،
ژوهشهای ملایاست.

خارمی ،و نتای پ

منونن«آب را با بیمسئولیتی ِگل نکنیم!»ک ورشااارۀ 88394روزناماۀ کیهاان چااپ شاده و
نویسندۀ آن ،نظر مردج را دربارۀ راهکارهای صرفهجوییجویاشد نست).

از بین ن ریههای بررسیشده ،روزنامههایشرق و دنیای اقهصاد بی تر به منابع علمای
تخصصی تکیه کردهاند؛ درحالیکه ،روزنامههایایرانوکیهانهیخاترویادگا مسائوالنرن
منتخرکرو نند.
همچنین ،روزنامۀ الران ،بیش از روزنامههایویگر،گفت هایمسئوالنرنچا کارو و
روزهامۀشرق،هیخترمطالبمرهوطه مناه ملایات صصیرنمنتخرکرو است .مطال
بخش خصوصی نیز بی تر در روزنامۀ دنیای اقهصاد چاپ شده است.
جدول شماره ( .)9تفاوت روزنامههای بررسیشده براساس منبع مطلب
دنیای اقتصاد

ایران

شرق

کیهان

جمع

نویسندۀ روزنامه

14

4

7

1

22

مسئوالن

22

113

17

26

241

منابع علمی و تخصصی

26

71

11

17

223

بخش خصوصی

11

4

2

1

21

مسئوالن و منابع علمی ،تخصصی

2

9

2

2

12

روحانیون و هنرمندان

1

2

1

1

2

مردم

6

6

6

1

1

جمع

149

269

119

17

242

براساس دادههای مدول شماره ( ،)4از مجموع  546مطل بررسیشده 49 ،درصاد،
هایهرچسابونرنساتفاو 


نزمنونن
عنوانهایی بدون برچس دارند.نزهی 911مطلبیک 
کرو نهد،بی ترین نسبت ،ی نی  98/8درصد ( 816مطل ) ،واژۀ «بحران» را بهکار بردهنهد.
ک،آهی»و«خ کسالی» ،بهترتی با  49و  48مطل  ،در رتبههایهعدیارنرگرفت نهادو
« 
کاتری تعدنو،یعنای1ماورو،ها طاورم اترش ،باه «فام اه» و «تارس آب» اختصااص
داشتهاند.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

812
بازنمایی «مسئلۀ آب ایران»
روزنامهها ...

در

جدول شماره ( .)4درصد و فراوانی مطالب بررسیشده برحسب برچسب عنوان
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برچسب استفاده شده در تیتر

فراوانی

درصد

درصد معتبر

بحران

172

92/2

22/2

کمآبی


49

7/3

19/3

جنگ

4

6/7

1/2

فاجعه

1

6/2

6/9

چالش

22

4/1

1/9

مسئله یا مشکل

12

2/2

9/1

خکسالی

42

7/7

19/2

وضعیت قرمز

4

6/7

1/9

ترس آب

1

6/2

6/9

ورشکستگی

2

6/4

6/2

جمع

911

27/6

166/6

بدون برچسب

292

49/6

-

جمع کل

242

166/6

-

با تومه به دادههای مدول شماره ( )5از مجموع  983مطلبی که قدیمی یا مدید باودن
مسئله را م خص کردهنهد،هیختری هسبت،یعنی31/9ورفد911(مطلب)،مسائلۀآب
نیجدیدهرمیشااارهدوکاتاری هسابت،یعنای 8/8درصاد ( 88مطلا ) آن را

رنمسئل 
ورفدمطالبهررسیشد ،ها اادمتمسائلۀآب

نیادیایمیونهند.حدوو93/9


مسئله
نشارنیهکرو نهد.
جدول شماره ( .)2درصد و فراوانی مطالب بررسیشده براساس اشاره به قدمت مسئلۀ آب
قدمت مسئلۀ آب

فراوانی

درصد

درصد معتبر

قدیمی

12

2/2

9/7

جدید

966

24/3

31/2

هم قدیمی و هم جدید

17

9/1

2/1

جمع کل

923

26/2

166/6

نامشخص

217

93/7

-

جمع

242

166/6

-

برپایۀ دادههای مدول شماره ( ،)6از مجموع  546مطلا  83/1 ،درصاد ی نای 801
مطل  ،مسئول حل مسئله را م خص نکردهنهدو از مجموع  491مطلبی کاه مسائول آن را
م خص کردهنهد ،بی ترین ت داد ،ی نی  818مورد ( 48/9درصد) مردج و دولت را مسائول
حل مسئلۀ آب دانستهنهد«.وولت»ها1ورفدن تالف(یعنی11ورفاد)وررتباۀهعادی
ارنرونرو؛ورحالیک کاتری هسابت،یعنای19ماورویاا 81/1درصاد مطالا  ،ماردج را
مسئول حل مسئلۀ آب دانستهاند.
هیشنز 11ورفدمطالبیک ه مسئولیتحیمسئلۀآبنشار کرو نهد،مرومووولات
رنه طورمخترک،و11ورفدمطالبهیزوولترنمسئولحیمسئلۀآبونهست نهد؛یعنای
تحیمسئلۀآبورمطالبهررسیشد ه مهدۀوولتنست.

هیختری مسئولی
جدول شماره ( .)2تفاوت روزنامههای موردبررسی بهلحاظ مسئول حل مسئله
چه کسی مسئول حل مسئله است؟
مردج
دولت
مردج و دولت
مسئول حل مسئله را م خص نکرده است
ممع

دنیای اقتصاد
88
18
84
96
849

ایران
49
93
18
43
809

شرق
6
93
53
3
889

کیهان
88
86
86
84
11

جمع
18
815
818
801
546

)علتمسئلۀآبدرروزنامههایموردبررسیچگونهبازنماییشدهاست؟ 

پرسش2

در مدول شماره ( ،)1علتهای مسئله آب مطر شدهاند .
جدول شماره ( .)7علتهای مسئلۀ آب از نظر رسانههای بررسیشده
علت مسئلۀ آب

مؤلفهها


عوامل 1طبی ی
عوامل انسانی -مردج

تغییرات اقلیمی ،موق یت مغرافیایی ایران ،خ کسالی ،بارش کم
افزایش مم یت ،افزایش تقاضا ،برداشت زیااد ،ک ااورزی ،فرهناس نامناسا  ،حفار چااه،
مردج ،هدر رفت و اتالف آب
سدسازی ،مدیریت نامناس  ،سیاستهای نادرست ،حکمرانی غلط ،هدررفت آب ،توسا ۀ
نادرست ،ساختارها ،بیتوجهیه آمایشسرزمی ،حفرچا ،دولت ،نگرش فنی و ساازهنی،
هبااووهگاارشسیسااتای ،م ااکالت و مسااائل امرایاای ،صااادرات آب ،قااانون نامناس ا و
قیمتگرنریهاورستآب ،دیپلماسی آب


عوامل انسانی-مسئونن

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1کدگذاری با تومه به زمینۀ (

) مطل انجاج شده است.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

812
بازنمایی «مسئلۀ آب ایران»
روزنامهها ...

در

براساس دادههای مدول شماره ( ،)1از مجموع  8109علتی 1که مطالا بررسیشاده
برای مسئلۀ آب برشمردهاند ،بی ترین نسبت ،ی نی  48/9درصاد ( 149ماورد) باه عوامال
طبی ی و کمترین نسبت ،ی نای  85/9درصاد ( 456ماورد) باه عوامال انسانی امسئونن
مربوط بودند و  99/4درصد نیز به عوامل انسانیامردج اختصاص داشتند.
جدول شماره ( .)1درصد و فراوانی علل مطرحشده برای مسئلۀ آب

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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علل مسئلۀ آب

فراوانی

درصد

عوامل طبی ی

149

48/9

عوامل انسانی -مردج

604

99/4

عوامل انسانی -مسئونن

456

85/9

ممع

8109

800/0

دادههای مدول شماره ( )3ن ان میدهد که  89/3درصد مطال ( 16مطل ) به علت
نهد؛ورحالیک 13ورفد191(مطلب)ها ملاتهاایمسائلۀآب

مسئله اشارهنیهکرو 
توج ونشت نهد.از مجموعنی مطالب،هیختری تعدنو،یعنی  81/8درصد ،مجموع عوامل
طبی ی و انسانی (مردج و مسئونن) را علت ایجاد بحران آب دانستهاندوحدوو99ورفاد
مطالب111(مورو)،مرومومونمیطبیعی را بهعنوان دومین علات برشامردهاند .تنهاا 81
مطل  ،یا  6درصد ،عوامل انسانیامسئونن را علت مسئلۀ آب دانستهاند.
روزنامههای دنیای اقهصاد ،شرق ،و کیهان ،مجموع عوامل طبی ی و انسانی را بی اترین
علت مسئلۀ آب م رفی کردهاند و روزنامۀ ایران ،نقش ماردج و عوامال طبی ای را در ایجااد
مسئلۀ آب بیش از عوامل دیگر دانسته است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1مطال بررسیشده ،عوامل فراوانی را برای بحران آب درنظر گرفته بودند .در برخی ماوارد ،ایان عوامال در یاک دساته ماای
نمیگرفتند.نزطرفی،وزننی مونمییکسانهبوو؛ بهعنوان نمونه ،ممکن بود در مطلبی ،مردج و مسئونن بهطورمخاترکمامای

مسئلۀآبمعرفیشد هاشند،نماتنهایکهاره مسئوالنوهیشنزچندی هاره مارومنشاار شاد هاوو؛ها های ولیی،تصاای،
حیهایی کاه
گرفتی،ک کل این عوامل م خص شده و در مدول مداگانهای بررسی شوند .از همین شیوه برای بیان پیامدها و راه 
رسانههای موروهررسیذکرشد نست،نستفاو کروی.،
در 

جدول شماره ( .)3تفاوت روزنامههای موردبررسی بهلحاظ علت ذکرشده برای مسئلۀ آب
دنیای اقتصاد

ایران

شرق

کیهان

جمع

85

83

3

86

63

عوامل انسانی -مردج

81

81

1

89

56

عوامل انسانی -مسئونن

1

80

3

8

81

عوامل طبی ی

بدون اشاره به علت

80

98

86

3

16

مجموع عوامل

94

44

91

81

899

مردج و عوامل طبی ی

85

58

1

89

801

طبی ت و مسئونن

86

88

80

9

48

مردج و مسئونن

3

1

86

9

95

ممع

849

809

889

11

546

براساس دادههای مدول شماره ( ،)80از مجموع  546مطل بررسایشاده ،بی اترین
ت داد ،ی نی  885مورد یا  88/3درصد ،در سال  8931وکاتری هسبت،یعنی 0/8درصد
یا  8مطل نیز در سال  8938منت ر شدهاند.
در سال  ،8938تنها یک مطل دربارۀ مسئلۀ آب چاپ شده اسات کاه عوامال طبی ای را
دلیل مسئلۀ آب عنوان کرده است .در سال  ،8938مردج و عوامل طبی ی ،بیش از موارد دیگار
بهعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شدهنهد.ورنی سال،هیچ مطلبی که مسئونن را دلیل مسائلۀ
آب بداند ،منت ر ن ده است .در سال  ،8939مردج و عوامال طبی ای بایش از عوامال دیگار
بهعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شدهنهد.روزنامههای موردبررسی ،از ساال  8934تاا ،8931
مجموع عوامل طبی ی و انسانی (مسئونن و مردج) را در ایجاد مسئلۀ آب مؤثر دانستهاند .
جدول شماره ( .)16بررسی تفاوت بازنمایی علتهای مسئلۀ آب در سالهایمختلف
عوامل طبی ی
عوامل انسانی -مردج
عوامل انسانی -مسئونن
بدون اشاره به علت
مجموع عوامل طبی ی و انسانی
مردج و عوامل طبی ی
طبی ت و مسئونن
مردج و مسئونن
ممع

1931
8
0
0
0
0
0
0
0
8

1932
5
4
0
8
1
88
8
9
95

1939
88
89
5
88
81
84
1
9
809

1934
88
89
6
88
81
88
6
89
888

1932
80
8
4
81
81
83
5
1
11

1932
1
3
1
1
86
86
1
9
14

1937
88
85
6
83
86
81
84
6
885

جمع
63
56
81
16
899
801
48
95
546
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در

)پیامدهایمسئلۀآبدرروزنامههایموردبررسیچگونهبازنماییشدهاست؟

پرسش3

برپایۀ دادههای مدول شماره ( ،)88از مجموع  546مطل منت رشده 51/8 ،درصد (988
نهد؛ورحالیکا  48/1درصاد ( 894مطلا )

مطل ) به پیامدهای مسئلۀ آب تومه نکرده
هایهررسیشاد ورجادول

پیامدهای مسئلۀ آب را بیان کردهنهد .پیامدهای موردنظر رسانه
شاار )19(نرنئ شد نهد.
جدول شماره ( .)11درصد و فراوانی مطالب منتشرشده براساس توجه به پیامدهای مسئله
فراوانی
988
894
546

پیامدها ذکر ن ده است
پیامدها بیان شدهنهد
ممع

درصد
51/8
48/1
800/0

جدول شماره ( .)12پیامدهای مطرحشده برای مسئلۀ آب در رسانههای بررسیشده
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اقتصادی
زیستمحیطی

امتماعی
سیاسی

مؤلفهها

تهدید غذایی ،کاهش تولید برق ،تهدید ک اورزی ،خسارت اقتصادی
پساب،تهدید محیطزیست،تهدیدآب،هخستزمی ،تهدیدآب
مهامرت ،تهدید زندگی ،خسارت انسانی
تهدید امنیت ،منس ،مناق ۀ آب ،خ ونت ،نارضایتی امتماعی ،نابودی ایران ،بحران سیاسی

هایهررسیشد 

براساس دادههای مدول شماره ( ،)89از مجموع  588پیامدی که روزنامه
هرنیمسئلۀآببرشمردهاند،هیختری هسبت،یعنای11ورفاد913(ماورو) باه پیامادهای
امتماعی اختصاص داشتهاند .پیامدهای زیستمحیطیها93/9ورفدوررتبۀهعادیجاای
ونشت نهدو  83/8درصد ( 31مورد) نیز مختص پیامدهای سیاسای باود .همچناین ،کمتارین
نسبت ،ی نی  80/5درصد ( 54مطل ) به پیامدهای اقتصادی تومه کردهنهد .
جدول شماره ( .)19درصد و فراوانی پیامدهای مطرحشده
پیامدها

فراوانی

درصد

اقتصادی

54

80/5

زیستمحیطی

850

83/9

امتماعی

803

48

سیاسی

31

83/8

ممع

588

800/0

حلمسئلۀآبدرروزنامههایموردبررسیچگونهبازنماییشدهاست؟

پرسش 4
)راه

براساس دادههای مدول شماره ( ،)84از مجموع  546مطلبی که رسانههامنتخرکرو نهاد،
کردهنهادوکاتاری 
هیختری هسبت،ی نی  30/8درصد ( 439مورد) ،راهحیمسئل رنهیان 
حایهاایمورونشاارۀنیا 
هسبت،یعنی3/1ورفدیا59(مورو)ه آننشار هکرو نهد.رن  
روزهام ها،ورجدولشاار )15(وست هندیشد نهد .
جدول شماره ( .)14درصد و فراوانی مطالب منتشرشده براساس توجه به راهحل
فراوانی

درصد

راهحیذکرهخد نست

59

3 /1

راهحیهیانشد نست

439

30/8

ممع

546

800/0

هایبررسیشدهبرایمسئلۀآب


رسانه
حلهایمورداشارۀ
جدول شماره ( .)12راه 
راهحل

صرفهمویی و کنترل
مصرفکنندگان

تغییر حکمرانی
راهکارهای امتماعی

مؤلفهها

آموزش مردج ،فرهناسساازی ،تغییار الگاوی مصارف ،اساتفاده از رساانه و تبلیغاات،
اصال الگوی مصرف ،قیمتگرنریآب،جیرهندیآب،وض اونهی مناسب،کنتارل
ها،کنترلمصرفکنندگان

چا 
واسپاری ادارۀ آب به مردج ،تغییر ساختار ،تغییر حکمرانی
م اارکت ،گفاتوگااو ،نگارش امتمااعی بااه مسائله ،تفااهم دربااارۀ مسائله ،ساارمایۀ
هایمرومههاو

امتماعی ،استفاده از سازمان

توس ۀ پایدار

آمایش سرزمین ،توس ۀ پایدار

برنامهریزی و راهکارهای فنی


انتقال آب ،انواع راهکارهای فنی ،واردات آب ،مدیریت عرضه ،برنامهریزی،طر

و مدیریت دولتی

مامع آب ،اختصاص بودمه

اصال بخش ک اورزی

تغییر الگوی ک ت ،تغییر سیستم آبیاری ،اصال سیاستهایکخاورزی
حفظ آب ،طر ت اادل بخ ای ،آبخیازداری ،آبخاوانونری،هازچر ااهیآب،نحیاای

راهکارهای مدیریت تقاضا

اناتها،تفکیکآبشرب،احیای آب ،مدیریت تقاضا ،سازگای باا کامآهای،نفاالح

ههروری آب

براساس دادههای مادول شاماره ( ،)86از مجماوع  8510راهحلای کاه روزناماههاای
هررسیشد هرنیمسئلۀآببرشمردهاند،هیختری تعدنو،یعنی511ماورو 98/5(درصاد)

جوییوکنترلمصرفکنندگان را راهحیمسئلۀآبونهست نهاد .راهکارهاای مادیریت


صرفه
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در

تقاضا با  84/1درصد ( 913مورد) در رتبۀ ب دی مای دارناد .برناماهریازی،رنهکارهاای
حلهاییهستندک ورروزهام هاذکارشاد نهدو
فنی،ومدیریتوولتی 85/6درصد از راه 
تغییرحکارنهی،ورنهکارهاینجتاامی،هریکها  8/5درصد ( 40مورد) کمترین نسبت را
به خود اختصاص دادهنهد .
جدول شماره ( .)12درصد و فراوانی راهحلهای ارائهشده

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

835

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

راهحل


فراوانی

درصد

صرفهمویی و کنترل مصرفکنندگان


588

98/5

تغییر حکمرانی

40

8/5

راهکارهای امتماعی

40

8/5

توس ۀ پایدار

880

84/8

برنامهریزی ،راهکارهای فنی و مدیریت دولتی


846

85/6

اصال بخش ک اورزی

884

1/3

راهکارهای مدیریت تقاضا

913

84/1

ممع

8510

800/0

براساس دادههای مدول شماره ( ،)81از مجموع  8590راهحیمدیریتیک روزهام هاا
هرنیحیمسئلۀآبپیخنهاوونو نهد،هیختری هسبت،یعنی  14درصاد ( 8814ماورد) باه
مادیریت تقاضاا و کمتاارین نسابت ،ی ناای  86درصاد ( 846ماورد) بااه مادیریت عرضااه
اختصاص داشتهاند.
جدول شماره ( .)17درصد و فراوانی راهکارهای مدیریتی ارائهشده
رویکرد مدیریتی حل مسئله چیست؟

فراوانی

درصد

مدیریت تقاضا

8814

14

مدیریت عرضه

846

86

ممع

8590

800

 .1بحث و نتیجهگیری 

در پژوهش حاضر ،مطال روزنامههای الران ،شرق ،دنیای اقهصاد ،و کیهان ،با بهکارگیری
روش تحلیل محتوای کمی و کیفی ،طی9سال (از  8938/8/8تاا  )8931/88/83بررسای

شدهاند و نتای بهدستآمده حاکی از این است که تومه روزنامهها باه مسائلۀ آب از ساال
ً
 8939افزایش یافته و ت داد مطال منت رشده در سالهای1935و1933تیریباایکساان
هوو نست؛ورحالیک هیخترمطالبورسال1939چا شد نهد.یکینزوالیینی مسئل 

رنمیتوننپایی هوونمیاهگی هارشکیکخاورورساالآهای 8936-8931 1دانسات« .از

ابتاادای مهاار  8936تااا پایااان شااهریور  ،8931کاال ریاازشهااای مااوی ک ااور ،م ااادل
818میلیمتر بود که نسبت به میانگین دورههای م ابه در درازمدت ( 50ساال)  98درصاد
کاهش و نسبت به دوره م ابه سال آبی قابلش ( 86 )8935-36درصاد کااهش داشات»
(سالمتنیوز .) 8931 ،شاید بتوان دلیل دیگر این مسئله را آشکارتر شدن پیامدهای مسائلۀ
آب در سال  8931دانست ،زیرا در این سال ،مناق اتی بر سر آب در استانهاای اصافهان،
خوزستان ،و چهارمحالوبختیاری رخ داد؛ بنابراین ،همانگونه که آلتاویال و بان ()8088
ادعا کردهاند ،مسائل اصلی آب و محیطزیست تازمانیکه موم نگرانی عمومی ن اوند،
پوشش داده نمیشوند.
در سال  ، 8938تنها یک مطل دربارۀ مسئلۀ آب چاپ شده است که عوامل طبی ای را
دلیل این م کل دانسته است .در سال  8938مردج و عوامل طبی ی ،بایش از ماوارد دیگار
بهعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شدهنهد.ورنی سال،هایچ مطلبای کاه مسائونن را دلیال
مسئلۀ آب بداند ،منت ر ن ده است .در سال  8939نیز مردج و عوامل طبی ی بیش از عوامل
دیگر بهعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شدهنهد.روزنامهها از ساال 8934تاا  8931مجماوع
عوامل طبی ی و انسانی (مسئونن و مردج) را در ایجاد مسئلۀ آب مؤثر دانستهاند؛هنااهرنی ،
هرنساسهرسا تیک آنهانزمسئلۀآبنرنئ ونو نهد،ورسال1931نیا مسائل هاشاینز
مونمیطبیعیالادنوشد نست.ورسالهای1939و1939مرومومونمیطبیعیهیشنز
مونمیویگرورنیجاونی مسئل هیشونشت نهدونزسال،1939هیشمسائوالنورنیجااو
ه،پایمروم
هحرننآبهرجست شد نست.ه نی ترتیب،نزسال1939تا1939مسئوالن ،
ومونمیطبیعی،هرجست تری ولییهحرننآبمعرفیشد نهد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1یک سال آبی در ایران از  8مهر شروع میشود و تا  98شهریور سال ب د ادامه دارد.
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در

،ورحالیک ،هیخاتر

در رسانههای بررسیشده ،دیدگاه مردج ،کمترین برمستگی را دارد
هاچنانکا هایاد باه

مطال به انت ار گفتههایمسئوالنن تصاص داشتهاند؛ ی نی روزنامه
مردج تومه نداشتهاندوهیختر،ویدگا هایمسئوالنرنمنتخارکارو نهاد.هگااهیها پیخاینۀ
پژوهشهخانمیوهدک نی مسئل ،م ت رساه هاینیرننهیست،زیرنورپژوهش وی و

وسترن ( )8081نیز مردج در مطال بررسیشاده صادای باهنسابت انادکی داشاتهاند .در
روزنامهای که شیونس و همکااران ( )8086بررسای کارد هاناد نیاز افکاار عماومی واق ای

اشخاص و سازمانهای امتماعمحور م اهده ن ده است.
بی ترین نسبت ،ی نی  48/9درصدنزوالیلیک روزهام هاهرنیمسئلۀآبهرشارو نهد،
ه عوامل طبی ی مربوط بوده و تنها95ورفد،آنرنه مسئوالنرهیونو نهد؛یعنایهیاش
هاایهررسیشاد ،هسایارکاتارنزمونمایویگار

مسئوالنورنیجاومسئلۀآبورروزهام 
هرجست شد نست.نی هتایجهااهتاایجپاژوهشهاوروزی)1933(ها اونهیونرو،زیارن
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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هرمبناینی پژوهش،هرهام  هایتلویزیوهیشبکۀوو،طبیعتونالی،رنمامیمسلیپیدنیی
مسئلۀآبمنوننکرو نهد.
بیش از  30درصد مطال منت رشده در روزنامههاا،ها گفتا هاایمسائوالنومنااه 
نهد،ورحالیک تنها یک مطل  ،دیادگاه ماردج را منت ار کارده

ملایات صصیتکی ونشت 

است .این یک مطل نیز تنها نظر مردج را دربارۀ راهکارهای صرفهمویی مویا شده است.
صرفهجوییونهست،ها بررسای مسائلۀ آب از
هدف این مطل را میتونناقناع مردج برای 
دیدگاه آنان .این نتای  ،تأییدی اسات بار فرضایۀ شااخصهنادی کاه برمبناای آن ،مطالا
منت رشده در رسانههای خبری با دیدگاههای دولتی هماهنس میشوند .همچناین ،پوشاش
رسانهای رویدادها م ابه اظهارات مقامات رسمی است و اخبار در طیف بحثهای رسمی

مانمایی میشوند.
هیشنز31ورفدمطالبیک ه ادمتمسئلۀآبنشار کرو نهد،آنرنمسئل نیجدیاد
ه شاارآورو نهد؛هناهرنی ،تصویریک رساه هانزمسئلۀفعلیآبنرنئ میوهند،مسئل نی
نستک ه تازگیوورچندسالن یرنیجاوشاد نسات،ها مسائل نیاادیای.ها مبارت
روش تر،آبه منوننمسئل نیجدیدوه ادیایهرجست شد نست .

کارمیهرهد،هرورک

براساس نظریۀ برمستهسازی،زبانی که رسانههاهرنیهیانمسائیه 
آنتیریرمیگرنرو .بیش از  98درصاد از مطاالبی کاه از عنوانهاای برچسا ونرنساتفاو 

ک،آهی»و«خ کسالی» ،هریک با
کرو نهد،هاونژۀ«هحرنن»،ه مسئلۀآبنشار کرو نهد «.
حدود  89درصد ،در رتبههایهعدی مای دارند .بهنظر مککارتی،هحرنن،مواعیتینسات
ک ه ونکنشسری ون تصاصمناه زیاوهیازونرو(مککارتی.)51 ،8918 ،
هایک،آهیو خ کسالی که در عنوانها بهکار رفتهاند ،تاا حاد زیاادی خنثای و در


واژه
خدمت پوشاندن این واق یت بودهاند که منابع آب مومود بهدرستی استفاده ن دهنهاد .ایان
واژهها مسئولیت را از دوش مردج و مسئوننی که خواهناخواه وضع ف لی را ایجاد کاردهنهاد،

هرمیونروومسئلۀآبرنه طبیعتنرجاعمیوهد .

بیش از  59درصد مطال بررسیشده ،به سبک خبر بودهاند و تنها یک مورد به سابک
سرمقاله چاپ شده است .ازآنجاکه سرمقالهها ایمخایگرونهنادگانرسااه رنورماورو
کنند،میتوان گفت ،این روزنامههامسئلۀآبرنشایستۀ


هیانمی
موضوماتحساس و مهم

هرجست سازیهدنهست نهد.البته روزنامۀ شرق از این لحاظ با روزنامههایویگرمتفاوتهوو 

نست،زیرن بی تر مطال خود را در قال یادداشت منت ر کرده است .1

ورمطالبنی روزهام هاا،آبها منوننمسائل نیهرجسات شاد نساتکا ورورجاۀ
ه ست،وولتهایدآنرنحیکندیاوولتومرومهروو.هیشمرومورحایمسائلۀآبور
نی روزهام هاهرجست هخد نست؛ورحالیک حکارنهی وب ،نیازمناد م اارکت بی اتر
گیریها است (میمز )88 ،8005 ،2و برای تحقق حکمرانی خوب
مام ۀ مدنی در تصمیم 

آب ،رسانههاهایدوسیل نیهرنینفزنیشمخارکتمرومهاشند.
 51درصد مطال منت رشده ،به پیامدهای مسئلۀ آب اشاره نکردهنهاد؛یعنایکاتارنز
هصسمطالبه پیامدهانشار ونشت نهد.نی موضوعهخانمیوهدک روزهام ها،آیند هگر
هیستندوتاحدزیاوینزهررسیپیامدهایمسئلۀآبچخ،پوشید نهد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نامههاییرنهاموضوعآبمنتخارکارو هووهادکا ها ملتمحادوویتزماانورنیا 
ژه 
روزنامههای دنیای اقتصاد و شرق ،و ی 

.1
پژوهشهررسیهخد نهد.
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ها،مرهوطه فرف جاوییوکنتارل
حیهاینرنئ شد وررساه  
هیشنز99ورفدنزرن  
نهد،ورحالیک تغییرحکارنهیورنهکارهاینجتاامی،هریکها 8/5

مصرفکنندگانهوو 

درصد ( 40ماورد) ،کمتارین نسابت را باه خاود اختصااص دادهنهاد؛هنااهرنی ،محتاونی
هایهررسیشاد ،محافظا کارنها نساتوآبورآنهااها منوننمسائل نیفاروی

روزهام 
هرسا ت شد نست.ه مبارتروش تر،رساه هاایموروهررسای،فارف جاوییوکنتارل
نهد؛ورحالیکا 

مصرفکنندگانرنه منوننهرجست تری رنهکارحیمسئلۀآبمطرحکرو 

حایهاایویگار
حیهاییهستندک کاترنزرن  
تغییرحکارنهیورنهکارهاینجتاامی،رن  
هرجست شد نهد .
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