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 چکیده
این، شااهد کااهش  بر پذیر است. افزوندر حال حاضر، برداشت آب در ایران بیش از ظرفیت منابع تجدید

کاه بایاد، در مام اه درش ن اده  رسد مسئلۀ آب، چنان نظر می هستیم، اما به هایسطحیوزیرزمینیآب
تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. ود ندارد. رسانه، نهادی است که میاست و فهم م ترکی از آن وم
هااها نیا رسااه پیامادهای آن، توماهترشدنمسئلۀآبوآشکارترشدندر چند سال گذشته، با مدی

نهاد،هامخا  هاانزمسائلۀآبهرساا ت موضوعنفزنیشیافت نست،نماچگوهگیتصویریک رسااه 
بارای هاایسرنسارینسات.ی پژوهش،شانا تهازهاااییمسائلۀآبنیارننورروزهاما نست.هدفن

مطالبچهارروزهامۀسرنساریی کمی و کیفی، محتونکارگیری روش تحلیل  دستیابی به این اهداف، با به
آمده، عوامال  دسات ایم. براساس نتاای  به ( بررسی کرده83/88/8931تا  8/8/8938)از  رنطیهفتسال

اند و دیدگاه مسائونن، بی اتر از دیادگاه ماردج برمساته ترین علت مسئلۀ آب قلمداد شدهی ی، برمستهطب
، «بحاران»هاای دولتای هماهناس اسات. تر، مطالا  منت رشاده باا دیادگاه عبارت روشن شده است. به

هاا، ایان واژه اند. های موردبررسی بودههای روزنامه ترین واژگان عنوانبرمسته« خ کسالی»، و «آبیکم»
دارد و آن را باه اناد، برمایناخواه، وضع ف لی را ایجاد کارده مسئولیت را از دوش مردج و مسئوننی که خواه

ای برمسته شده است که در درماۀ عنوان مسئله ها، آب، بهدهد. در مطال  این روزنامهطبی ت ارماع می
کاه حکمرانای  یی محدود شده است؛ درحالیمونخست، دولت باید آن را حل کند و نقش مردج به صرفه

هاای باراین، روزناماه افزون .هاا اساتگیاریخوب، نیازمند م اارکت بی اتر مام اۀ مادنی در تصامیم
 اند.نگر نیستند و تا حد زیادی از بررسی پیامدهای مسئله چ م پوشیدهموردبررسی، آینده

 یت تقاضابندی، مدیرمسئلۀ آب ایران، بازنمایی، شاخص :ها کلیدواژه
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 مقدمه
برپایاۀ نظریاۀ وهناد.کنندوه نفکاارمااومیشاکیمایها،رویدنوهارنتفسیرمیرساه 

هاییرنک نفکارماومیه وهند،موضوعهاهان باریک نرنئ میرسانه ،«سازیبرمسته»
یتوجا هاه موضاومک رساه کنند.هرنساسنی هظری ،زماهینهدیخند،تعیی میهامیآن

هانزنیا ااهلیاتیاهد؛هناهرنی ،رساه کنند،نهایتآنموضوعنزهظرماومنفزنیشمیمی
گاهی،شنا ت،وورکمرومنزمسائیزیست محیطایتایریرهگرنرهاد.هر ورونرهدک هرآ

هظریۀسکوت»هرنساسمارپیچ»، رساهتیریرهیز جامعفکریفضاینزمرومنرزیاهیهرها
منوننمنبا توزیا میایادنساتفاو هایجاعیه نفرنوماک نستنزرساه »نرهدوگرمی

گیرهادکا آنمییاد هامطرحهخد هاشد،هتیج میهاوررساه کنند.نگرمییدۀ اصآن
(.نی هکات،نهایاتولازومهررسای1931،39زنو ،)مهدی«موروپریرشماومهیست

کند.رنمخ  میهامحتونیمنتخرشد وررساه 
گاهی از مسائل زیست ها،رسانه خنثای آیند،نمااشاارمیمحیطیه منبع مهمی برای آ

دهناد، چیازی بایش از ارائاۀ واق یات محا  اسات؛ ها انجاج مینیستند. کاری که رسانه
گیرند که کداج رویداد را برمسته کنند و کداج را در حاشایه قارار دهناد. ها تصمیم میرسانه

دهای گیرند که از چه مناب ی استفاده کنند؛ درنتیجه، نقش مهمی در شکلها تصمیم می آن
نمای واق یات  ها آیینۀ تماج، رسانه«سازیچارچوب»به افکار عمومی دارند. برمبنای نظریۀ 

سازند،  ها واق یت را میکنند. رسانهبندی میها را چارچوبنیستند و تنها رویدادها و پدیده
گذارناد. برمبناای دهند، و با نحوۀ توصیف یک رویداد، بر درش آن تأثیر میمی به آن شکل

ترتی ، م ناای خاصای را  این کنند و بهها، رویدادها را تفسیر و روایت میاین نظریه، رسانه
هااا بااا ، رسااانه«گرایاای امتماااعیساااخت»سااازند. برپایااۀ نظریااۀ  باارای مخاطاا  می

ای در آنچاه ماا سازند و ایماژهای رساانهاعی را میهای امتمبندیبندی، صورتچارچوب
 کنیم، نقش دارند.عنوان واق یت درش می به

پایش  از ترین مساائلی اسات کاه در چناد ساال گذشاته بیش مسئلۀ آب، یکی از حیاتی
میلیاارد مترمک ا   36اهمیت یافته است. میانگین مصرف سااننۀ آب در ایاران، حادود 

میلیاارد  13درصاد، بی اتر از کال مناابع آب تجدیدپاذیر ) 1برآورد شده است. این رقم، 
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، 1درصد، بی تر از حد آستانۀ کمبود ک ور است )مساگران و آزادی 10مترمک  ( است، ی نی 
نظر  هسااتیم. بااه هااایسااطحیوزیرزمیناایبااراین، شاااهد کاااهش آب (. افزون89، 8081

هاااااورها جبارننآنی،نینساتکا ترساالگوها هایزیرزمینیه متخصصان، وض یت آب
ساازکمبود آب و افزایش تقاضای آن، زمینههایگرشت ،در سالترنینک ،نکتۀ مهم ه ونهدهوو.

کاه بایاد، در مام اه درش  رسد، مسئلۀ آب، چنان نظر می اما به هاینجتاامیشد نست،منااخ 
ود فهام م اترش در ماورد که، نبا ن ده است و فهم م ترکی از این موضوع ومود ندارد؛ درحالی

مسئلۀ آب، مان ی در برابر حل آن است. درواقع، برای حل این مسئله، نخست باید فهم درساتی 
 هظریوجاووهادنرو؛هاایآننتفاا حایهایمسئلۀآبورن از آن شکل بگیرد، اما دربارۀ ری ه

آبای  ت م اکل کمای از مردج، صادرات آب باه ک اورهای دیگار، علا نظر عده عنوان مثال، به به
ونهناد.ک هر یمسئوالن، خکسالیوتغییرنتنالیایرنولیینیا مسائل مایورحالیاست،

 هایمسئلۀآبوجووونرو.حیهظرهایمخاههیهیزورمورورن ن تالف
پیامادهای امتمااعی ترشدنمسئلۀآبوآشکارترشدندر چند سال گذشته، با مدی

وورمیایس هاگرشت ،مطالابهیخاتریرنموضوعهیخترتوج کرو هاهیزه نی رساه آن،
نهاد،هاانزمسائلۀآبهرساا ت نهد،نماچگوهگیتصویریکا آنورنی زمین منتخرکرو 

، ورونا.نست  پژوهشهامخورنیارننآبمسائلۀتوفایسهحاوۀورهاارۀنهدکیهای
 است تا بخ ی از این شکاف را پر کند.مقالۀ حاضر، درصدد هانهجامشد نست.رساه 

بررسی نحاوۀ  هانست.هدف اصلی این پژوهش، شناخت بازنمایی مسئلۀ آب در روزنامه
ها، از اهداف دیگر ایان پاژوهش  در روزنامه هایمسئلۀآبحیمدها، و راهملی،پیابازنمایی

)از  ،طیهفتسالمطالبچهارروزهامۀسرنسریاست. در راستای دستیابی به این اهداف، 
 اند.ی کمی و کیفی بررسی شدهمحتون(، به روش تحلیل83/88/8931تا  8/8/8938

 
 . پیشینه پژوهش1

کاه در اداماه  اند ها را بررسی کرده موضوع بازنمایی مسئلۀ آب در رسانههای اندکی  پژوهش
 ها اشاره شده است. به چند نمونه از آن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 های داخلیپژوهش.1-1

های تلویزیاون:  پوشاش آب در برناماه»نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان ایاننوروزی، در پ
های مربوط به آب در شبکه دو سیما ممهوری اساالمی ایاران در  تحلیل محتوای کیفی برنامه

 8936های مربوط به آب در شبکۀ دو سیما را که در تابساتان ، برنامه«8936سه ماهه تابستان 
هاای آشاکار و پنهاان ه است. هدف این پاژوهش، شاناخت پیااجاند، بررسی کرد پخش شده

محتوای های موردبررسی بوده است. پژوه گر، برای دستیابی به اهداف، روش تحلیلبرنامه
کار برده اسات. همچناین، بارای تحلیال نتاای  از الگاوی  شناختی را بهکیفی و رویکرد ن انه

ولوژیک( استفاده کرده است. براساس نتای  گانۀ مان فیسک )رمزگان واق یت، فنی، و ایدئ سه
مسائلۀ بحاران آب را »ای عمیق باه بحاران آب توماه نکارده و  گونه این پژوهش، تلویزیون به

هاای دهاد کاه در برناماه(. این پاژوهش ن اان مای1، 8936)نوروزی، « حذف کرده است
هاای کاه برناماهای  گوناه  ای فردی برسااخت شاده اسات؛ بهعنوان مسئله موردبررسی، آب به

ها ها، اند. همچنین، در این برنامهشده، مصرف خانگی را مقصر بحران آب ن ان داده بررسی
.نست هخد توجهیزآبمسئلۀکرونرسانۀ ملی در سه سطح امتمااعی، فنای، و »نجتاامی

ایاادئولوژیک، مساائلۀ بحااران آب را بااه حاشاایه رانااده اساات و بااا تومااه بااه رمزگااان ظاااهر، 
در ایان «. شاده اساترونزی،گفتاار،هوشاتار،و...مسائلۀهحرنهایهاوونآبحارفپچهره
هارنی ،نهاد.نفزونها،طبیعتونالای،،مامایمسالیپیادنییهحارننآبفار شاد برنامه

هاایکارنه نستوه هیشنحدنثسدهایهادونمطالعا وچاا هامحافظ محتونیهرهام »
 (.1933،153-151نیهخد نست)هوروزی،ر ورنیجاوهحرننآبنشا«غیرمجاز

بخ ی  نقش مطبوعات در آگاهی»هامۀکارشناسینرشد ووهامنوننصاح ، در پایان
،هیاشومالکارومطبومااترنور«8918به افکار عمومی در ارتباط با بحاران آب ساال 

گا  نیا هررسایکارو نسات.1911سازینفکارمااومیورماوروهحارننآبورساالآ
،کایمحتونیتحلییروشنز نستفاوها،مطال  مربوط به مدیریت مصرف آب پژوهخگر

نتای  این پژوهش .تحلیل کرده است همشهری،وایران،رسالت،کیهانهایرا در روزنامه
شد ه ملیورنهکارهاایوهدک ورفدهسیارکاینزمطالبمطبوماتهررسین ان می

مطال  مطبوعاات، بی اتر کاارکرد نظاارتی دارد و نهد.نآبپرون ت فرهنگیمیاهل هاهحرن
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براین، مباحث مرباوط  افزون .های مردج از عملکرد مسئونن است ها و شکایت ویژۀ دیدگاه
ُب د آموزشای وشده، رویدادمدار هستند اند. بی تر مطال  چاپبه آب، زیاد برمسته ن ده

 (.818-816، 8918ندارند )صاح ، 
 های خارجیپژوهش. 2-1

تکامال تادریجی ارزش امتمااعی »، در تحقیقی با عناوان 8081در سال  1وی و همکاران
« 8149-8088محیطای در اساترالیا از  منابع آب برای توس ۀ اقتصادی به پایداری زیسات

ساال(  863) 8149-8088های  پوشش خبری مسائل مربوط به آب را طی ساال سیر تغییر
اند. براسااس نتاای  ایان پاژوهش، استرالیا بررسی کرده رنینگ هرالدساندی ممدر روزنامۀ 

شاده در  بر مطالا  چاپ 8149مسائل مربوط به تأمین آب شهری در این روزنامه در سال 
های دیگر، غال  است. بی تر مطال  این دوره، به رویدادهایی مانند سیل  این مورد در سال

، 8334ها، توس ۀ اقتصادی است، اما از سال  آناند و محور بسیاری از  و خ کسالی مربوط
محیطی به رویکرد غال  تبدیل شده و مطال  مربوط باه آب، خیلای  تومه به پایداری زیست

شاده، نقاش و  آمده، ماردج در میاان مطالا  چاپ دسات اند. براساس نتاای  به برمسته ن ده
های دولتی بایش ، صدای سازماناین، در این روزنامه بر اند. افزون نسبت کمی داشتهمایگاه به
دهندۀ نقش اصلی دولت در خدمات و  های دیگر بازتاب یافته است. این امر، ن اناز سازمان

هاای پژوه ای و ندرت به ساازمان مدیریت آب است. همچنین، در میان مطال  یادشده، به
ی مهام ( بار ایان نظرناد کاه رویادادها8081نهاد اشاره شده است. وی و همکارانش )مردج

طبی ی مانند سیل و خ کسالی، همچون کاتالیزوری برای افزایش پوشش و عالقه به اصاال  
 (.18-38، 8081اند )وی، وی، و وسترن، مدیریت آب عمل کرده
تکامل مساائل آب چاین، طباق »( در پژوه ی م ابه با عنوان 8086) 2شیونس و همکاران

(، سیر تحول تأکیاد 8081وی و همکاران )تحقیق « های مریان اصلی چینی روزنامه  چارچوب
کارگیری  هاا باا باه اناد. آنبر مسائل آب ک ور چین را در روزنامۀ اصلی این ک ور بررسی کارده

ساال بررسای  66، طای پیپلا  دللا محتوا، مطال  مربوط باه آب را در روزناماۀ روش تحلیل
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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آب در چاین، ساه مرحلاه را  های این پژوهش، گزارش مسائل مربوط باهاند. براساس یافتهکرده
: کنترل سیالب و خ کساالی و آب بارای تولیاد 8310تا اواسط دهۀ  8346تجربه کرده است: 

: آب 8088تاا  8331: آب بارای توسا ه اقتصاادی؛ و 8331تا  8310مواد غذایی؛ اواسط دهۀ 
، محیطی و توس ۀ اقتصاادی. مطالا  مرباوط باه آب در روزناماۀ یادشاده برای پایداری زیست

دهندۀ نظاج مادیریت مناابع آب باان باه پاایین چاین اسات. نتاای  پاژوهش شایونس و بازتاب
های امتماعی مربوط به مسائل آب در چین، بر اثر همکاران، این فرضیه را تقویت کرد که ارزش

هاای سیاسای )انقاالب فرهنگای(، عواملی مانند ف ار بیوفیزیک )سیل و خ کسالی(، کمپاین
اسات. ایان پژوه اگران، نتاای  تحقیاق خاود را باا   تصادی، و... تغییر کردهاصالحات کالن اق

اند و بر این نظرند کاه مساائل آب  پژوهش م ابهی که در استرالیا انجاج شده است، مقایسه کرده
در روزنامۀ چینی بی تر از روزنامۀ استرالیایی برمسته شده اسات. روناد گازارش مساائل آب در 

ای در مطال  خود بر توس ۀ اقتصاادی یایی از این لحاظ که هر دو در دورهروزنامۀ چینی و استرال
، موروهررسایاند، به هم شباهت دارند. در روزنامۀ پیپلز دیلای در طاول دورۀ زماانی تأکید کرده
محور( ن اده اسات.  های امتمااعای به افکار عمومی واق ی )از اشخاص یا سازمان هیچ اشاره

نگاران برای اولویت دادن به قدرتمندان را یکای از دنیال ی روزنامهپژوه گران، ت ص  ساختار
 (.850-858، 8086اند )شیونس و همکاران،  این امر دانسته

کاربرد تحلیل محتوا برای بررسای گازارش »( در پژوه ی با عنوان 8088) 1آلتاویل و بن
ش آناان، بررسای اناد. هادف پاژوهروزنامۀ آنالین نبراسکا را بررسای کارده 80 «مسائل آب

محیطی برای عموج بوده اسات. نتاای  ایان پاژوهش ن اان چگونگی ارائۀ مسائل مهم زیست
هاای دیگاری مانناد دهد که آب، بی تر در زمینۀ ک اورزی مطر  بوده و در مورد موضاوعمی

هاا، گازارش آب در برخای از کیفیت آب و زیستگاه کمتر بحث شاده اسات. براسااس یافتاه
نظر آلتاویل  تومه با م اهدات مقدار روزانۀ آب محلی ارتباط دارد. به ای قابل گونه ها بهروزنامه

ها باه فراینادهایی و بن، اگرچه مسئلۀ آب، حیاتی و مهم است، گزارش مسائل آب در روزنامه
کاه  زیسات تاا زمانیمانند تغییرات فیزیکی آب مربوط اسات و مساائل اصالی آب و محایط

 (.603-688، 8088شوند )آلتاویل و بن، ند، پوشش داده نمیموم  نگرانی عمومی ن و
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 . مفاهیم اساسی2
 کنیم. طور کوتاه ت ریف می در این بخش مفاهیم اساسی تحقیق را به

 . مسئلۀ آب ایران1-2

« مسائله»ت ریف شود. « مسئله»، نخست نزج است کلمۀ «مسئلۀ آب ایران»برای ت ریف 
کسفورد، یکی از م انی این واژه را م کل یا   هنساست. فر م ادل فارسی واژۀ  لغت آ

کسفورد در ت ریف دیگری، افراد دربارۀ چیز خاصی می نگرانی را موضاوع « مسئله»داند. آ
فرهنگماید(. 181، 8088، 1کنند )ترنبلکند که مردج دربارۀ آن بحث میمهمی عنوان می

رن مسئلور ونست»هیزو،مطلب،حاجت»کرتعریس،مایاد(نسات 1913و،399.)
ورنی پژوهش،»مسئل »شد ورفرهنگمایدهامنظورمانزیکنزمعاهیهوشت نلبت هیچ

، مسائلنزمنظااور،روپایشپااژوهشور.هادنروشارایط پیچیاادهها اونهی ای اسات کااه
 کند.تنگناهایی را ایجاد می

ت ریاف شاود. ایاران، « نمسائلۀ آب ایارا»، نزج اسات «مسائله»پس از ت ریاف واژۀ 
میاانگین سااننۀ بارنادگی در آن، کمتار از متوساط  خکنستک ک وری خ ک و نیمه

اند تاا تقاضاا بارای  ای از عوامل سب  شده. اما، در چند سال گذشته، مجموعهنستمهان 
هاا، وضا یت آب در ایاران، مسااعد که براساس شاخص آب بیش از عرضۀ آن باشد. چنان

است و طبق شااخص ساازمان « تنش آبی»مارش، ایران دچار  شاخص فالکن نیست. برپایۀ
(. در حال حاضار، 8939قرار دارد )عابدی، « بحران شدید آبی»ملل نیز ایران در وض یت 

باراین، شااهد کااهش  پذیر است و افزونبرداشت آب در ایران بیش از ظرفیت منابع تجدید
تی ، منظور از مسئلۀ آب ایران، مجموع شرایط تر این هستیم. به هایسطحیوزیرزمینیآب

 رو شده است. ای است که برمبنای آن، ک ور ایران با کمبود آب روبهکنندهنگران
 . بازنمایی2-2

منظور از این مفهاوج، تولیاد  نست.ایبازنمایی، یکی از مفاهیم برمستۀ مطال ات رسانه
(.85-86، 8911زاده، )مهدی نست«هایمفهومیوگفتااهیچارچوب»م نا بر اساس 

کیدونروک هرچندنیااژ هظرکنند ووناعیه نی،ااه هایرساه هازهااییهرنی هکت تی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مای  ای هماواره باهوهند.نیااژهاایرسااه طورمستیی،هخانهایرسند،جهانرنه می
ها ه هستند. رسانهواق یت باشند، برساخت و نمایش دوبار اینکه آینه یا پنجرۀ روشنی روبه

جلاو وهنادونزنیا هاا را طبی ای آنهای اصااورهدو موق یت هابا بازنمایی ایماژ
،1ایماژهای دیگر را به حاشیه برانند یا حتای حاذف کنناد )برانساتون و اساتفوردطریق ،
8080 ،801.) 

 . مدیریت تقاضای آب9-2

ه افزایش تأمین آب و عرضۀ آن را مدیریت عرضۀ آب ک هایگرشت ،رویکروسنتیدر سال
دانست، تغییار کارده اسات. در پای ایان راهکاری برای پاسخ به افزایش تقاضای آب می

تغییر به مدیریت تقاضای آب بی تر تومه شده است. منظاور از مادیریت تقاضاای آب، 
ماهندهاییوسازتعویقنهدن ت سا توریآبهانستفاوۀماااله نزآنوه افزایش بهره

.نسات چاحفروبرخای ک اورها، باه دنیال اقتصاادی، تقاضاای آب را مادیریت سد
 هارنی ،وهد.نفزونهایآبرنکاهشمیمدیریتتیاضا،هدررفتوهزین ، زیرا کنندمی

تاوان آب تاأمین کارد، همچناین، آب با مدیریت تقاضا، برای ت داد بی تری از مردج مای
های روزافزون فناوری )مانناد گرفت. با پی رفتکارولیده توننوره شتبی تری را می

افزایش  زدایی، و...(، فرصات مادیریت تقاضاای آب درحاال ت خیص ن ت آب، نماک
 توننرشدناتصااویرنتیویاتکاروطورکلی، با کمک مدیریت تقاضای آب می است. به

(.80-88، 2،8009)آرنتزن
اناد از:  شمارند کاه عبارت ریت تقاضا برمیکمپراگو و همکاران، چند هدف را برای مدی

الف( بهبود کیفیت عرضۀ آب )انجااج دادن کارهاای بی اتر باا آب موماود(، ب( افازایش 
)استفادۀ بی تر از آب خاج(، ج( توقاف تادریجی برخای از کاربردهاای آب، وریآببهره

ر باا آب ضمن کس  اطمینان از ومود عدالت در بین کااربران )انجااج دادن کارهاای کمتا
 (.463، 8088، 3خاج( )کمپراگو، لیکاس، و اسیماکمپلس
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 . علل بروز مسئلۀ آب ایران9
رفتاه  هم ، مسئلۀ ف لی آب ایران، برآمده از عوامل فراوانی است که رویهظرنننظر صاح  به

تقسیم کرد. ازآنجاکاه ایان  «مونمینهساهی»و»مونمیطبیعی»هارنه وووستۀتوننآنمی
 .هانشار شد نستتری آنفراوان هستند، در این بخش، تنها به برخی از مهمعوامل 

 . عوامل طبیعی1-9

آبهاای خاکوهایای از ایاران را زماین هاای گساترده بخش الف( موقعیت جغرافیایی:
ونست لحاظ اقلیم بهفرنگرفت،ایان  .آیاد شامار می ایران مزء مناطق خ ک مهاان بهشناسی

دلیل تغییرات ارتفاعی، هر بخش از آن، اقلیم متفاوتی دارد.  ر گسترده است و بهسرزمین، بسیا
شارنییطبیعاینیارنندرواقع، اقلیم ایران، از بسیار خ ک تاا بسایار مرطاوب متغیار اسات. 

رو  منوب ایران با کمبود آب روبه هایمرکزی،وشرق، شمال شرق، بخشنینستک گوه ه 
خ اک و  درصد مساحت ک ور، خ ک و نیمه 14(. بیش از 805، 8914یاسین،  است )آل

 (.945، 8083، 1درصد آن، بیابان یا کوه است )ویتکوویچ و سلیمانی 50بیش از 
متار در ساال اسات میلای 160میانگین بارش سطح کرۀ زماین، حادود  ب( بارش کم:

متر میلی 840بًا متوسط بارندگی در ایران تقری»که (، درحالی58، 8918زاده، )بابائی و فرج
سوج متوسط بارش مهانی  ( که کمتر از یک9، 8938)آذرخ ی و همکاران، « در سال است

باراین، نوساانات بارنادگی در  (. افزون89، 8939است )شرکت مهندسی آب و فاضالب، 
 (.60، 8001، 2ایران، شدید و توزیع آن نابرابر است )سمسار یزدی و لباف خانیکی

های اخیار، خ کساالی چندسااله و کااهش بارنادگی، ف اار  لدر ساا ج( خشکسالی:
هاای ضدونقییای درباارۀ خ کساالی در  گزارش .سنگینی را بر منابع آب وارد کرده است

های ک اورزی و  روند خ کسالی»در پژوه ی با عنوان ایران ومود دارد. گلیان و همکاران 
تاا  8953ی ایران از ساال و ک اورز با بررسی خ کسالی هواشناسی« هواشناسی در ایران

منااطق شامال، شامال غارب، و مرکاز، ک روهد خکیوراند به این نتیجه رسیده 8938
درصد( بوده، ولی روند خ کی م ناداری در منطقاۀ شارقی  35تومه )سطح اطمینان  قابل
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و  8331هاای ایران م اهده ن ده است. همچنین، شدیدترین خ کسالی ک ور بین ساال
درصد از مساحت ایران، دچار  10( رخ داده و طی این دوره، تقریبًا 8913-8916) 8008

 (.613، 8085، 1نوعی خ کسالی استثنائی شده است )گلیان، مزدیسنی، و آقاکوچک
مدنرنن،تغییرنتنالیایرنیکینزوالیینفلیهحرننبرخی سیاستد( تغییرات اقلیمی: 

تونننربااتساوگیهایوهونینیرننرنه رات بر آبتأثیر این تغیی شاارهد،نماآبنیرننهرمی
،هرچندهایی که بر تغییرات اقلیمی تمرکز کرده بی تر پژوهشکرو؛آب،نهدوگرمهونیوتار

گوناه تغییارات ممکان اسات  این نهاد.هینیکرو  خکیهیختریرنهرنینیرننورآیند پیش
 (.8004، 8086، 2رچیخ کسالی را ت دید کنند )مدنی، آقاکوچک، و می

 . عوامل انسانی2-9

، مم یات 8935شده در ساال  براساس آخرین سرشماری انجاج الف( افزایش جمعیت:
میلیاون نفار  41سال گذشاته، حادود  40میلیون نفر بوده که در مقایسه با  10ایران حدود 

تی هماراه ( این تغییرات مم ی9، 8936افزایش یافته است )سازمان برنامه و بودمه ک ور، 
اند که درنتیجۀ آن، ف ار ای، شرایطی را ایجاد کردهبا تغییرات اقتصادی، امتماعی، و توس ه

شاود )امیراصاالنی و  بی تری بار مناابع طبی ای )آب، خااش، و پوشاش گیااهی( وارد می
 (.4، 8088، 3دراگوویچ

رای تقاضای آب باه دنیلای مانناد افازایش مم یات و تاالش با ب( افزایش تقاضای آب:
توس ه، افزایش یافته است. مدنی و همکاران، رشد شهرن ینی و توس ۀ اراضی ک اورزی را از 

 (.8008، 8086اند )مدنی و همکاران،  ترین دنیل افزایش تقاضای آب در ایران برشمرده مهم
هرنی ،هایزیرزمینیورنیرننتیریبًارنیگاننست.نفزونهرونرینزآببهره ج( قیمت آب:

ده هاایزیرزمینایرننرزننکارهایوولتی،هزینۀنهرژیرنکاهشونو ونست رنجآبرنه یا
نظر برخی از متخصصان، قیمت کام آب،  (. به941، 8083است )ویتکوویچ و سلیمانی، 

یکی از دنیل بحران ف لی است. مدنی و همکاران بر این نظرند که هزیناۀ کام آب، عامال 
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ک اورزی نیست و تنها عادج دسترسای فیزیکای باه آب،  هایتنیهرنیفعالیمحدودکننده
 (.8008، 8086کند )مدنی و همکاران،  ک اورزی را محدود می
یت نامناسب نظر برخی از پژوه اگران، دلیال اصالی بحاران آب در ایاران،  به :1د( مدیر
مدنی و همکاران بر این نظرناد کاه سااختار مادیریت آب ایاران،  .مدیریت نامناس  است

مادت  فاقد هماهنگی نزج بوده و بر اقدامات کوتاهگرنرنن،هفعانوسیاستدلیل ت دد ذی هب
وپیخگیرینولویتهدنرونادیده انگاشته شده« پایداری»دلیل، اصل  همین متمرکز است؛ به

.شودها تومه نمی ، به آننهدشناخته ن ده« بحران»م کالت اصلی با برچس  ک وتازماهی
ااااادرتسیاسایزیساتنستک مسائولحرنساتنزمحاییزیستااایطسازمان مح

محیطیجلوگیریکند)مادهیهایزیستکه باید از آسی  چنانتونهدمحدوویونرووهای
،هاکارنن9113و،1111-1119.)

 38بی ترین مقدار مصرف آب به بخش ک اورزی مربوط است و حادود  کشاورزی:ه( 
، گویندبرخی از پژوه گران میک ؛ درحالیشووبخش مصرف میدرصد آب ایران در این 

(. توس ۀ ک ااورزی از 80، 8931درصد آب باید صرف ک اورزی شود )ونیتی،  60تنها 
ویژه، از دهاۀ ومود آورده است؛ به ب د، م کالت زیادی را در مصرف آب به به 8950دهۀ 

مارورهاانوجرسیدونیا م اازنها هایمایقه هرونریآبنزچا ب د که بهره به 8960
(.893، 8931)ونیتی،  روشدهدکابووآبروه 
کروهاد،طورمخارکتینزاناتنساتفاو مایها،نیرنهیانه پیش از رواج چاه و( حفر چاه:

مدیریت قنات، محلی بود و میازان ک نستفاو نزچا ،کخاورزننرن وومحورکرو.ورحالی
که  8990تا پیش از دهۀ هویسد،شد، اما چاه چنین نیست. ونیتی می یبرداشت آن کنترل م

هرونرینزآبومساائیفنایوفرهنگایآنبین مدیریت بهره»حفر چاه در ایران رای  نبود، 
رو  دلیل، ایرانیان در گذشته کمتر با بحران آب روبه همین ؛ به«هااهنگیکامیوجووونشت

 هرونرینزآبورنیرننرونجیافاتوههایمدرنههرشیوه ،8990اما پس از دهۀ  شدهد،می
نظر ونیتای،  ومود آماد. باه ، بحاران آب باههااجایاناتهایمایقه مرور با حفر چاه به

گاهی نداشتند و گمان میپیدایش و زوال آبهانزصاحبان چاه کردند ایان های زیرزمینی آ
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هاایزیااویرنورنیارننحفارشتیاق و حرص، چاهرو، با ا ؛ ازاینهستندهخدهیمنابع، تماج
کاه  هایفسایلینساتبدون تومه به این حقیقت که ذخیرۀ اصلی این مخازن، آب کروهد،
 (.88-89، 8931هزار سال قبل )عصر پرباران( ت کیل شده است )ونیتی،  800حدود 

 
 . چارچوب نظری 4

هاای ماورد بررسای، از  ر روزناماهدر این مقاله برای شناخت نحوۀ بازنماایی مسائلۀ آب د
 ایم. بندی استفاده کرده بندی و شاخص سازی، چارچوب های برمسته نظریه

 سازی. نظریۀ برجسته1-4

هعدورحوزۀنرتباطاتسیاسیوهیخاترهاامطالعااته 1391سازینزوهۀنظریۀ برمسته
هاییرنوهند،موضوعرنئ میهاهان باریک نرسانه ،برپایۀ این نظریه نهت اهاتیمطرحشد.

هااها تر،واتایرسااه مبارتروش کنند.ه نهدیخند،تعیی میک نفکارماومیه آنمی
)ساورین و تانکاارد، یاهدکنند،نهایتآنموضوعهزوماومنفزنیشمیموضومیتوج می

نوان اصالی (. براساس این نظریه، م موًن مخاطبان به مسائلی که در ع981-985، 8916
شاوهد،هیخاترهاینفلیتلویزیونورنویومطرحمیهاوگزنرشو صفحۀ نخست روزنامه

شاوند، هایآ رروزهام منتخرمایترتیب،مطالبیک ورففح های وهند.ه نهایتمی
. اظهارنظر برناارد (1399،9-9کامبزومائورو،رسند)مکنظر می تر بهنهایتم موًن کم

. وی بار ایان نظار سازینستاندی ۀ برمسته هومیهیاهگرها،ه بارۀ قدرت رسانهکوهن در
است که شاید مطبوعات نتوانند به مردج بگویند چگونه فکر کنند، اما قادرند به مردج بگویند 

 (.981، 8916دربارۀ چه بیندی ند )سورین و تانکارد، 
ی در شاکل دادن باه واق یات هاا، نقاش مهمابر این نظرند که رسانه 1کامبز و شاومک

هاا توماه شاده در رساانه بار اینکاه باه موضاوعات مطر  سیاسی دارند. خوانندگان، افزون
، 8318کاامبز و شااو، شوند )ماککنند، برای این موضوعات، اهمیت خاصی قائل میمی

هاایگارنریفروکاسات.هرجساتگی،پیگیادگیسازیرنهبایده نولویات(. برمسته816
مرحلاه تقسایم ساازیرنها شاش.نهگیلنگوکورتلنگ،فرنینادهرجسات  افیونرو
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(پوشش بریرویادنوهای9وهند،می (مطبومات،هر یمسائیرنمه،جلو :1اند کرده
،نستمتفاوت،می9م تلسافی چارچوب،موروهظررویدنوهای همطبومات) ،دهند

(5گارنرو،هارورکنهایاتآنتایریرمایروو،کار مای ( زبانی که برای بیاان مساائل باه4
اظهارنظر افراد م اهور درباارۀ (3کنند،به نمادهای ثانویه وصل میها،رویدنوهارنرساه 

 (.1931،31زنو ،)مهدیه خدسازیشتابمیرویدادها به روند برمسته
رگرفت؛توننورهظسازی را در سطح فردی نیز میهاورهرجست براین، نقش رسانه افزون

هااهارنیگرنرهادوآنگارنرننتایریرمایطورمستیی،هارسیاساتهاه معناک رساه نی ه 
مادنرننسیاساتتونننوماکارو،نهد.حتیمیهاونهست هندینطالماتهیزه رساه نولویت

هاورنهت اهاتنیحساسهستند،زیرننفکارماومیورپیروزیآنهیختره محتونیرساه 
(.1،9119،915ومسائلیماهندآننهایتونرو)سوروکا

بندی. نظریۀ چارچوب2-4

هاای اولیاه ، افراد برای تفسیر رویادادهای دنیاای پیراماون از چاارچوب2براساس نظر گافمن
های اولیه کاه دانند. چارچوبها را مسلم میکنندگان، این چارچوبکنند. استفادهاستفاده می

کنناد؛ هااها نفارنوکااکمایشاوند، در تفسایر داده و امتماعی تقسیم میبه دو نوع طبی ی 
تر درش شود. تفاوت باین  تواند در یک زمینۀ امتماعی گستردههای آنان می ای که تجربه گونه به

عنوان رخادادهای فیزیکای  هاای طبی ای، رویادادها را باهدو، کارکردی است. چاارچوب این
ای را عامال  و هیچ نیروی امتمااعیکنند،ایمینینستفاو میهاولکنند، از نقلشناسایی می

عنوان وقاای ی باا  های امتماعی، رویدادها را باهچارچوبک ونهند؛ورحالیوقوع رویداد نمی
ماردج، ایجااد نینزهای عدهگیرند که با تومه به اهداف و دستکاریمن أ امتماعی درنظر می

شااوند.  هااای طبی اای ساااخته میبااارۀ چااارچوبامتماااعی، درهااایچااارچوب شااوهد.ماای
کنند، تا حد زیادی بر نحوۀ هایی که در ارتباطات ما ایجاد میهای امتماعی و قال چارچوب

گذارند. گافمن بر این نظر است که افراد، کاربران مست د ایان ها تأثیر میتفسیر و پردازش داده
گاه باشند، خواه نه ) (.88-85، 8314گافمن، چارچوب هستند؛ خواه از آن آ
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هایی از م نای انتخاب منبه سازی و بهبندی دربردارندۀ انتخاب و برمستهدرواقع، چارچوب
ای است که مسئله را ت ریف کند و تفسایر ها در متن ارتباطی به شیوه کردن آنواق یت و برمسته

دهااد؛ بنااابراین،  شااده ارائااه هااایی را باارای مااوارد توصیفحاالعلاای، ارزیااابی اخالقاای، یااا راه
هاای اخالقای دهناد، قیااوتها را ت خیص میکنند، علتها، مسائل را ت ریف میچارچوب

کنناد، عوامال علای و اثرات اان را ارزیاابی سازند، عوامل ساازندۀ م اکل را شناساایی مایمی
ایان بار  بندی مبتنی (. چارچوب59، 8339، 1دهند )انتمنهایی را پی نهاد می حلکنند، و راهمی

برپایۀ  گرنرو.باور است که چگونگی عرضۀ یک مسئله به مخاط  بر چگونگی درش آن تأثیر می
بارای بازتااب دادن واق یات نیساتند، بلکاه واق یات را  نیآیناهها،رسانههندی،نظریۀ چارچوب

گوینادخود میسازیمطالب،ه م اطبانهاهاهرجست وهند.رساه سازهدوه آنشکیمیمی
هاا نیاز تاأثیر  آنهندیمسائی،هرچگوهگیورکمسائلی فکر کنند، سپس، با چارچوب  ه چ ک

هایی از اطالعات را دربارۀ موردی کاه ها، بخشچارچوب(.1931،11زنو ،گرنرهد)مهدیمی
شوند که آن بخش از اطالعاات کنند و با این کار باعث میموضوع ارتباطات است، برمسته می

 (.59، 8339تر شود )انتمن، یادماندنی تر، م نادارتر، و بهتومهبان موردبرای مخاط
 2بندی. فرضیۀ شاخص9-4

خبار را مطار  کارد. براسااس ایان  هندیفرضیۀ شاخص 8330بار در سال  برای نخستین 3ِبِنت
ر شده د های مطر نظریه، از اعیای هیئت تحریریه گرفته تا حوزۀ خبری، تمایل دارند که دیدگاه

دهاد ن اان مای هندیهای دولتی هماهنس باشند. فرضیۀ شاخصها، با دیدگاهخبرها و سرمقاله
ای یک رویداد، همخوانی فراوانی باا اطالعاات رسامی یاا اظهاارات مقاماات که پوشش رسانه

های غال  دیگر( و فرضیه هایدربارۀ یک رویداد ماری در عرصۀ سیاست خارمی )یا سیاست
بندی، نتیجۀ ف ارهای تجاری و ساختارهای اتاق خبار اسات  داد دارد. شاخصدر مورد این روی

های بحث های رسمی، مؤلفهبندی، بحث (. براساس فرضیۀ شاخص809-885، 8330)بنت، 
هاای مم ای (. بنت دریافته است که رساانه401، 8009، 4کنند )آلتاوسها را ت یین میرسانه
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کنناد و تمایال دارناد کاه اخباار را در ابع رسمی استفاده مایعنوان من بی تر، از نخبگان دولتی به
(. محاارش اصاالی 806، 8330هااای رساامی مانمااایی کننااد )بناات، طیااف گسااتردۀ بحااث

هاای نخباۀ سیاسای نظری میاان مناا  که اختالف ، تیاد نخبگان است. هنگامیهندیشاخص
ش خبری یک مسئله باا حال براین، پوش یابد. افزونافزایش می نیآنکند، پوشش رسانه بروز می

شاود کاه یابد، بلکه زماانی ضا یف مایآن مسئله یا حذف آن از دستورکار رسمی، کاهش نمی
ای مخالفت نکنناد، کنند. اگر نهادهای داخلی با مسئلهنخبگان رسمی بحث خود را متوقف می

کند تا باا  ینگاران را ت ویق م یابد. اقتصاد اطالعات، روزنامه پوشش خبری آن مسئله کاهش می
 (.880، 8330منابع خاص ارتباط برقرار کنند )بنت، 

 
 . روش پژوهش5

هاایموروهررسای،نزدر این پژوهش، برای شناخت شیوۀ بازنمایی مسئلۀ آب در روزناماه
ترتی  که نخست، برپایۀ مبانی  این ی کمی و کیفی استفاده شده است. بهمحتونروش تحلیل 

سپس، طبق دستورال مل  ؛اند های این پژوهش م خص شدهنظری و ادبیات پژوهش، متغیر
 .اندشده1نسنسپینفزنرنسوونروهرمکدگذاری، مطال  موردنظر کدگذاری 

مای سانجش  ااا باه هاا است آوری دادههاای گاردکه یکای از روش محتوا اادر تحلیل
شاوند.  تحلیل می و یاهها تجز نامه، پیاج های افراد از طریق پرسشها، باورها، و دیدگاهنگرش
گاهی زیستها )ازممله روزنامهگونه که اشاره شد، رسانه همان محیطی مردج تاأثیر ها( بر آ

کناد،روشگیاریهاایرننهادنز گذارند. هرچند، تحلیل محتوای رسانه، اثارات رساانه می
هرنیاستنتاج این اثرات است، زیرا مردج، اطالعات زیستمفیدیهیخارنوو محیطینزتر

 (.503، 8003، 2)پیترسون و تامپسون کنندهای بریوریافتمیرساه 
 . جامعۀ آماری پژوهش1-5

 8/8/8938)از  سال9مطالبچهارروزهامۀسرنسریطیبرای دستیابی به اهداف پژوهش، 
اند. مام ۀ آماری این پژوهش، همۀ مطاالبی اسات کاه باا  ( بررسی شده83/88/8931تا 
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چاا شاد کیهاانوشرق، ،ایران،دنیای اقتصادهایب ایران در روزنامهمیمون مسئلۀ آ
.برای انتخاب روزنامهنستها، نخست کلیدواژه های مرتبط باا موضاوع پاژوهش )بحاران

های سراساری و آبی، و...( در بخش بایگانی سایت روزنامهآب، مسئلۀ آب، منس آب، کم
ناماه، باه ایان دلیال انتخااب شادند کاه ومو شادند. ایان چهاار روزپرتیراژ ک ور مست

وهد.ترین مطال  مربوط به موضوع پژوهش را چاپ کرده بومرتبط
مطالبیک ها مسائلۀجهااهیآبیاامساائیاست. واحد تحلیل این پژوهش، مطل 

هاای ااصپرون تا هووهاد،نزتحییاقکناارگرنشات وساایرمطالابشهرهایاانساتان
نهد.شااریشد تاام

ترین زمان، باه زماان شاروع ایان  به این دلیل برگزیده شده است که نزدیک 8931سال 
نیز این است که براسااس نظار متخصصاان، توماه  8938پژوهش بود. دلیل انتخاب سال 

هاه مسئلۀآبنزنی سالنفزنیشیافت نست.رسانه
 . پایایی و اعتبار2-5

نظر ویلیااج اساکات بارای مقیااس در پژوهش حاضر برای محاسبۀ پایایی، ضاری  ماورد
شاووکار رفته است و ضری  قابلیت اعتماد، برای متغیرهای پیچیده محاسبه مای اسمی، به

ولیی،پا های هایکدگرنرورآنوجووونرو(؛ه )متغیرهاییک نحتاالو التذهنیت
ضریانجاج کدگذاری مرحلۀ اول، چند متغیر پیچیده دوباره کدگذاری شدند نزوااهلیتب

 آمد هارنیمتغیرهاایوساتهانزطریقفرمولنسکاتمحاسب شاد.ضاریبه نمتااوآن
باود. باا توماه باه اینکاه  34/0و  35/0ترتی   باه« قدمت مسائله»و « مسئول حل مسئله»

توان هستند، می 15/0اند، دارای ضری  پایایی بیش از  متغیرهایی که دوباره کدگذاری شده
 پایایی نزج برخوردار است.گفت، پژوهش از 

این پژوهش، اعتبار صاوری دارد، زیارا چناد تان از متخصصاان حاوزۀ موردبررسای، 
باراین، متغیرهاا از ادبیاات و مباانی نظاری  اناد. افزوندستورال مل کدگذاری را تأیید کارده

دلیل، این پژوهش از اعتبار سازه نیز برخوردار است. همین اند؛ بهاستخراج شده
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هاافته. ی6

 اند؟کرده های موردبررسی، مسئلۀ آب را چگونه برجسته( روزنامه1پرسش 
 8/91مطل ، بی اترین نسابت، ی نای  546(، از مجموع 8های مدول شماره ) براساس داده

هاادنیاای اقتصاادآن،روزهاماۀنزپ چاپ شده است. الرانمورد(، در روزنامۀ  809درصد )
119نستوومرتبۀور،مطلبروزهامۀ.شرق،9/91 ونون تصاصوو  هرنمطالبورفد

یعنی،هسبت کاتریواست. کیهانمطل ، نیز مت لق به روزنامۀ  11درصد، یا  3/85نست 

(. درصد و فراوانی مطالب منتشرشده براساس نام روزنامه1جدول شماره )

درصد فراوانی نام روزنامه
8098/91ایران

8498/86دنیای اقتصاد
8891/80شرق

113/85کیهان
5460/800جمع کل

افازایش یافتاه و مطالا   8939(، تومه به مسئلۀ آب از سال 8براساس نمودار شماره )
و  8935های  باوده اسات. در ساال 8939، کمی بی تر از ساال 8934منت رشده در سال 

 8931رین مطال ، در ساال تقریبًا به یک اندازه مطل  دربارۀ آب چاپ شده و بی ت 8936
 نهد.منت ر شده



 لحاظ سال انتشار شده به (. فراوانی مطالب بررسی1نمودار شماره )
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شاده، بی اترین  مطلا  بررسی 546(، از مجماوع 8های مدول شماره ) براساس داده
ماورد یاا  8و کمترین ت داد، ی نی « خبر»درصد، در قال   9/59مورد یا  838ت داد، ی نی 

بحاران آب »چاپ شده است )این سارمقاله باا عناوان « سرمقاله»شکل  رصد آن، بهد 3/8
 منت ر شده است. دنیای اقهصادروزنامۀ  4030در شمارۀ « حل دارد؟راه

، بی اتر مطالا  خاود را در قالا  خبار والاران، و کیهاان، دنیای اقهصاد هایروزنامه
شرقروزهامۀآنهیخترمنتخریاوونشتاالبوررنهاورتنهاا، روزهاما نیا.نست 3کرو

 مطلبهرنیهیانمسئلۀآبنزسبک برنستفاو کرو نست.

لحاظ سبک مطلب های موردبررسی به(. تفاوت روزنامه2جدول شماره )

 جمع کیهان شرق ایران دنیای اقتصادسبک مطلب

 838 65 3 889 34 خبر

 68 83 88 85 5 گزارش

 86 0 1 3 3 مصاحبه

 858 8 18 48 86 اشتیادد

 8 0 0 0 8 سرمقاله

148886 مقاله

84980988911546 جمع

هیختری هسبت،یعنیمطل ،  546از مجموع وهدک ( ن ان می9های مدول شماره ) داده
1/15(911ورفد م ات)مسائوالن»مطلب».درصاد مطالا ،  3/8باراین،  افزوننسات

ورفاد.3/11حادوواناد ، و دیدگاه مسائونن را منت ار کرده1ترکیبی از منابع علمی، تخصصی
(993 کرو نستفاوت صصیوملای مناهنزهیز)مطلبنهاد .،درصاد مطالا   8/30یعنای

که کمترین نسابت، ی نای  درحالی هایمسئوالنومت صصاننست؛منت رشده، مربوط به گفته
ن تصاصونرو)نی مطلب،گزنرشینساتهاا»مروم»مطل ( به دیدگاه 8درصد مطال  ) 8/8

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 یاا داخلای نهادهاای رآماا دان اگاه، اساتادان و ،متخصصاانکارشناساان،هاایدیدگاه ،«تخصصی ا علمی منابع» از منظور .1
 است.یملاهایژوهشپ نتای  و ،خارمی
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مسئولیتی ِگل نکنیم! آب را با بی»منونن»شااارۀور چااپ شاده و  کیهاانروزناماۀ  88394ک
 جوییجویاشد نست(.نویسندۀ آن، نظر مردج را دربارۀ راهکارهای صرفه

ر به منابع علمای بی ت دنیای اقهصادو  شرقهایشده، روزنامه های بررسی از بین ن ریه
هیخاترویادگا مسائوالنرنکیهانوایرانهایکه، روزنامه اند؛ درحالیتخصصی تکیه کرده

ند.نمنتخرکرو 
هایمسئوالنرنچا کارو وهایویگر،گفت ، بیش از روزنامهالرانهمچنین، روزنامۀ 

ملایشرقروزهامۀ مناه همرهوطمطالبهیختر،اکمنتخررنت صصی است. مطال  رو
 چاپ شده است. دنیای اقهصادبخش خصوصی نیز بی تر در روزنامۀ 

شده براساس منبع مطلب های بررسی(. تفاوت روزنامه9جدول شماره )

 جمع کیهان شرق ایران دنیای اقتصاد

 22 1 7 4 14نویسندۀ روزنامه

 241 26 17 113 22مسئوالن

 223 17 11 71 26منابع علمی و تخصصی

 21 1 2 4 11 بخش خصوصی

 12 2 2 9 2مسئوالن و منابع علمی، تخصصی

 2 1 1 2 1روحانیون و هنرمندان

 1 1 6 6 6مردم

 242 17 119 149269جمع

درصاد،  49شده،  مطل  بررسی 546(، از مجموع 4های مدول شماره ) براساس داده
ونرنساتفاو هایهرچسابنزمنوننمطلبیک .911نزهی هایی بدون برچس  دارند عنوان
نهد.کار برده را به« بحران»مطل (، واژۀ  816درصد ) 8/98بی ترین نسبت، ی نی نهد،کرو 

نهادوهعدیارنرگرفت های مطل ، در رتبه 48و  49ترتی  با  ، به«خ کسالی»و»آهیک،»
یعنای،تعدنو 1کاتری ها،ماورواختصااص « آبتارس »و « فام اه»م اترش، باه طاور

اند. داشته
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 شده برحسب برچسب عنوان(. درصد و فراوانی مطالب بررسی4جدول شماره )

 درصد معتبردرصد فراوانی برچسب استفاده شده در تیتر

1722/922/22 بحران
493/73/19 آبیکم

47/62/1جنگ
12/69/6 فاجعه

221/49/1چالش 
122/21/9 مسئله یا مشکل

427/72/19 خکسالی
47/69/1 وضعیت قرمز

12/69/6 ترس آب
24/62/6 ورشکستگی

9116/276/166 جمع
-2926/49 بدون برچسب

-2426/166جمع کل

مطلبی که قدیمی یا مدید باودن  983( از مجموع 5های مدول شماره ) با تومه به داده
مطلب(،مسائلۀآب911ورفد)9/31یعنینهد،هیختری هسبت،مسئله را م خص کرده

مطلا ( آن را  88درصاد ) 8/8شااارهدوکاتاری هسابت،یعناینیجدیدهرمیرنمسئل 
شد ،ها اادمتمسائلۀآبورفدمطالبهررسی9/93ونهند.حدوونیادیایمیمسئله
 نهد.نیهکرو نشار 

اس اشاره به قدمت مسئلۀ آبشده براس (. درصد و فراوانی مطالب بررسی2جدول شماره )

 درصد معتبردرصد فراوانی قدمت مسئلۀ آب

122/27/9قدیمی
9663/242/31جدید

171/91/2 هم قدیمی و هم جدید
9232/266/166جمع کل

-2177/93 نامشخص
-2426/166جمع 
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 801ی نای درصاد  1/83مطلا ،  546(، از مجموع 6های مدول شماره ) برپایۀ داده
مطلبی کاه مسائول آن را  491از مجموع  نهدومطل ، مسئول حل مسئله را م خص نکرده

درصد( مردج و دولت را مسائول  9/48مورد ) 818، بی ترین ت داد، ی نی نهدم خص کرده
ورفاد(وررتباۀهعادی11ورفدن تالف)یعنی1ها»وولت»نهد.حل مسئلۀ آب دانسته

درصاد مطالا ، ماردج را  1/81ماورویاا 19کاتری هسابت،یعنایکارنرونرو؛ورحالی
 .اند مسئول حل مسئلۀ آب دانسته

نز11هیش کرو نشارآبمسئلۀحیمسئولیت ه کمطالبیورفدوولاتومروم،نهد
نهد؛یعنایورفدمطالبهیزوولترنمسئولحیمسئلۀآبونهست 11طورمخترک،ورنه 

مهدۀوولتنست.شد ه تحیمسئلۀآبورمطالبهررسیهیختری مسئولی

لحاظ مسئول حل مسئله های موردبررسی به(. تفاوت روزنامه2جدول شماره )

 جمع کیهان شرق ایران دنیای اقتصادچه کسی مسئول حل مسئله است؟
 18 88 6 49 88 مردج

 815 86 93 93 18 دولت
 818 86 53 18 84 مردج و دولت

 801 84 3 43 96 حل مسئله را م خص نکرده استمسئول 
 546 11 889 809 849 ممع

روزنامه2پرسشدرآبمسئلۀعلت)است؟شدهبازنماییچگونهموردبررسیهای
اند. های مسئله آب مطر  شده (، علت1در مدول شماره )

شده های بررسیهای مسئلۀ آب از نظر رسانه (. علت7جدول شماره )

 هامؤلفهآب علت مسئلۀ

تغییرات اقلیمی، موق یت مغرافیایی ایران، خ کسالی، بارش کم طبی ی 1عوامل
افزایش مم یت، افزایش تقاضا، برداشت زیااد، ک ااورزی، فرهناس نامناسا ، حفار چااه، مردج -عوامل انسانی

مردج، هدر رفت و اتالف آب
ای نادرست، حکمرانی غلط، هدررفت آب، توسا ۀ هسدسازی، مدیریت نامناس ، سیاستمسئونن-عوامل انسانی

نی،دولت، نگرش فنی و ساازهتوجهیه آمایشسرزمی ،حفرچا ،نادرست، ساختارها، بی
، م ااکالت و مسااائل امرایاای، صااادرات آب، قااانون نامناساا  و هبااووهگاارشسیسااتای

، دیپلماسی آبگرنریهاورستآبقیمت
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

   است. شده انجاج مطل  () زمینۀ به تومه با کدگذاری .1
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شاده  که مطالا  بررسی 1علتی 8109ز مجموع (، ا1های مدول شماره ) براساس داده
ماورد( باه عوامال  149درصاد ) 9/48اند، بی ترین نسبت، ی نی برای مسئلۀ آب برشمرده

مسئونن  ا ماورد( باه عوامال انسانی 456درصاد ) 9/85طبی ی و کمترین نسبت، ی نای 
 مردج اختصاص داشتند. ا درصد نیز به عوامل انسانی 4/99مربوط بودند و 

شده برای مسئلۀ آب (. درصد و فراوانی علل مطرح1ل شماره )جدو 

درصد فراوانی علل مسئلۀ آب

1499/48 عوامل طبی ی
6044/99مردج -عوامل انسانی

4569/85مسئونن -عوامل انسانی
81090/800ممع

مطل ( به علت  16درصد مطال  ) 3/89دهد که ( ن ان می3های مدول شماره ) داده
هاایمسائلۀآبمطلب(ها ملات191ورفد)13ک نهد؛ورحالینیهکرو ئله اشارهمس

درصد، مجموع عوامل  8/81 نی مطالب،هیختری تعدنو،یعنیاز مجموع نهد.توج ونشت 
ورفاد99وحدوواند طبی ی و انسانی )مردج و مسئونن( را علت ایجاد بحران آب دانسته

(111مطالبمروم،)طبیعیمورومونمی81اند. تنهاا  عنوان دومین علات برشامرده را به و 
 .اند مسئونن را علت مسئلۀ آب دانسته ا درصد، عوامل انسانی 6مطل ، یا 

، مجموع عوامل طبی ی و انسانی را بی اترین کیهان، و شرق، دنیای اقهصادهای  روزنامه
و عوامال طبی ای را در ایجااد  اند و روزنامۀ ایران، نقش ماردجعلت مسئلۀ آب م رفی کرده

 مسئلۀ آب بیش از عوامل دیگر دانسته است.
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 ماای دساته یاک در عوامال ایان ماوارد، برخی در بودند. گرفته درنظر آب بحران برای را فراوانی عوامل شده، بررسی مطال  .1
مامایمخاترکطوربه مسئونن و مردج مطلبی، در ودب ممکن نمونه، عنوان به هبوو؛یکسانمونمینی وزنطرفی،نزگرفتند.نمی

تصاای،ولیی،های ها هاوو؛شاد نشاار مارومه هارچندی نزهیشومسئوالنه هاریکتنهانماهاشند،شد معرفیآبمسئلۀ
 کاه هاییحیراه و پیامدها بیان برای شیوه همین از شوند. بررسی ای مداگانه مدول در و شده م خص عوامل این کلک گرفتی،

 کروی،.نستفاو نست،شد ذکرموروهررسیهایرسانه در
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لحاظ علت ذکرشده برای مسئلۀ آب های موردبررسی به(. تفاوت روزنامه3جدول شماره )

 جمع کیهان شرق ایران دنیای اقتصاد
 63 86 3 83 85عوامل طبی ی
 56 89 1 81 81مردج -عوامل انسانی
 81 8 3 80 1ئوننمس -عوامل انسانی

 16 3 86 98 80 بدون اشاره به علت
 899 81 91 44 94مجموع عوامل

 801 89 1 58 85مردج و عوامل طبی ی
 48 9 80 88 86طبی ت و مسئونن

 95 9 86 31مردج و مسئونن
84980988911546ممع

شاده، بی اترین  مطل  بررسای 546(، از مجموع 80های مدول شماره ) براساس داده
درصد  8/0کاتری هسبت،یعنیو 8931درصد، در سال  3/88مورد یا  885ت داد، ی نی 

 اند. منت ر شده 8938مطل  نیز در سال  8یا 
، تنها یک مطل  دربارۀ مسئلۀ آب چاپ شده اسات کاه عوامال طبی ای را 8938در سال 

ل طبی ی، بیش از موارد دیگار ، مردج و عوام8938دلیل مسئلۀ آب عنوان کرده است. در سال 
مطلبی که مسئونن را دلیل مسائلۀ  نهد.ورنی سال،هیچعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شده به

، مردج و عوامال طبی ای بایش از عوامال دیگار 8939آب بداند، منت ر ن ده است. در سال 
، 8931تاا  8934های موردبررسی، از ساال  روزنامهنهد.عنوان علت مسئلۀ آب م رفی شده به

.اند مجموع عوامل طبی ی و انسانی )مسئونن و مردج( را در ایجاد مسئلۀ آب مؤثر دانسته

هایمختلفهای مسئلۀ آب در سال (. بررسی تفاوت بازنمایی علت16جدول شماره )

 جمع 1937 1932 1932 1934 1939 19311932
 63 88 1 80 88 88 5 8عوامل طبی ی
 56 85 3 8 89 89 4 0ردجم -عوامل انسانی
 81 6 1 4 6 5 0 0مسئونن -عوامل انسانی

 16 83 1 81 88 88 8 0 بدون اشاره به علت
 899 86 86 81 81 81 1 0مجموع عوامل طبی ی و انسانی

 801 81 86 83 88 84 88 0مردج و عوامل طبی ی
 48 84 1 5 6 1 8 0طبی ت و مسئونن

 95 6 9 1 89 099مردج و مسئونن
8958098881114885546ممع



 

 نیعلوم انسا در ای رشته مطالعات میان
 832 

 4،  شماره 11دوره
   1931  پاییز

  44پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روزنامه3پرسشدرآبمسئلۀپیامدهای)است؟شدهبازنماییچگونهموردبررسیهای 
 988درصد ) 8/51مطل  منت رشده،  546(، از مجموع 88های مدول شماره ) برپایۀ داده

مطلا (  894صاد )در 1/48کا نهد؛ورحالیمطل ( به پیامدهای مسئلۀ آب تومه نکرده
شاد ورجادولهایهررسیپیامدهای موردنظر رسانه نهد.پیامدهای مسئلۀ آب را بیان کرده

( شد 19شاار نرنئ).نهد 

(. درصد و فراوانی مطالب منتشرشده براساس توجه به پیامدهای مسئله11جدول شماره )

درصد فراوانی
9888/51پیامدها ذکر ن ده است 

8941/48نهدن شدهپیامدها بیا
5460/800ممع

 شدههای بررسیشده برای مسئلۀ آب در رسانه (. پیامدهای مطرح12جدول شماره )

 هامؤلفه
تهدید غذایی، کاهش تولید برق، تهدید ک اورزی، خسارت اقتصادی اقتصادی

زیست،تهدیدآب،هخستزمی ،تهدیدآبتهدید محیطپساب،محیطیزیست
مهامرت، تهدید زندگی، خسارت انسانییامتماع
تهدید امنیت، منس، مناق ۀ آب، خ ونت، نارضایتی امتماعی، نابودی ایران، بحران سیاسی سیاسی

شد هایهررسیپیامدی که روزنامه 588(، از مجموع 89های مدول شماره ) براساس داده
آبمسئلۀاند برشمردههرنییعنای،هسبت هیختری،11ورفاد(913باه پیامادهای ماورو )

ورفدوررتبۀهعادیجاای9/93محیطیهااند. پیامدهای زیست امتماعی اختصاص داشته
مورد( نیز مختص پیامدهای سیاسای باود. همچناین، کمتارین  31درصد ) 8/83 نهدوونشت 

نهد.مطل ( به پیامدهای اقتصادی تومه کرده 54درصد ) 5/80نسبت، ی نی 

شده . درصد و فراوانی پیامدهای مطرح(19جدول شماره )

درصد فراوانی پیامدها
 545/80اقتصادی

8509/83محیطی زیست
80348امتماعی

318/83سیاسی
5880/800ممع
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راه4پرسش)روزنامهدرآبمسئلۀحلاست؟شدهبازنماییچگونهموردبررسیهای 
نهاد،هامنتخرکرو مطلبی که رسانه 546ع (، از مجمو84های مدول شماره ) براساس داده

،هسبت مورد(، راه 439درصد ) 8/30ی نی هیختریهیانرن مسئلکردهحی کاتاریونهاد
یعنی،1/3هسبت(یا59ورفد هکرو نشارآن ه)مورو رن.نهدحای نیامورونشاارۀهاای

نهد.هندیشد (وست 15ها،ورجدولشاار )روزهام 

حل(. درصد و فراوانی مطالب منتشرشده براساس توجه به راه14شماره )جدول 

درصد فراوانی
591/3حیذکرهخد نستراه
4398/30نستحیهیانشد راه

5460/800ممع

شدهبرایمسئلۀآبهایبررسیرسانه هایمورداشارۀحل(. راه12جدول شماره )

 هامؤلفه حلراه

و کنترل مویی   صرفه
 کنندگانمصرف

ساازی، تغییار الگاوی مصارف، اساتفاده از رساانه و تبلیغاات، آموزش مردج، فرهناس
هندیآب،وض اونهی مناسب،کنتارلگرنریآب،جیر اصال  الگوی مصرف، قیمت

کنندگانها،کنترلمصرفچا 
یواسپاری ادارۀ آب به مردج، تغییر ساختار، تغییر حکمرانتغییر حکمرانی

راهکارهای امتماعی
نگارش امتمااعی بااه مسائله، تفااهم دربااارۀ مسائله، ساارمایۀ  وگااو،م اارکت، گفات

ههاوهایمرومامتماعی، استفاده از سازمان
آمایش سرزمین، توس ۀ پایدار توس ۀ پایدار

ریزی و راهکارهای فنی  برنامه
 و مدیریت دولتی

طر  ریزی،، مدیریت عرضه، برنامهانتقال آب، انواع راهکارهای فنی، واردات آب
مامع آب، اختصاص بودمه

هایکخاورزیتغییر الگوی ک ت، تغییر سیستم آبیاری، اصال  سیاست اصال  بخش ک اورزی

 راهکارهای مدیریت تقاضا
ونری،هازچر ااهیآب،نحیاایحفظ آب، طر  ت اادل بخ ای، آبخیازداری، آبخاوان

آهای،نفاالحب، مدیریت تقاضا، سازگای باا کاماحیای آها،تفکیکآبشرب،انات
وری آبههر 

هاایکاه روزناماه حلایراه 8510(، از مجماوع 86های مادول شاماره ) براساس داده
درصاد(  5/98ماورو)،511هیختری تعدنو،یعنیاند برشمردهشد هرنیمسئلۀآبهررسی

. راهکارهاای مادیریت نهادت حیمسئلۀآبونهسرا راه کنندگانجوییوکنترلمصرفصرفه
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ریازی،رنهکارهاایمورد( در رتبۀ ب دی مای دارناد. برناماه 913درصد ) 1/84تقاضا با 
وولتیمدیریتو،درصد از راه 6/85فنیحل روزهامور کهستندهایی شادذکارهاونهد 

بت را مورد( کمترین نس 40درصد ) 5/8 تغییرحکارنهی،ورنهکارهاینجتاامی،هریکها
نهد.به خود اختصاص داده

شده های ارائه حل(. درصد و فراوانی راه12جدول شماره )

درصد فراوانی  حلراه
5885/98کنندگانمویی و کنترل مصرفصرفه

405/8تغییر حکمرانی
405/8راهکارهای امتماعی

8808/84توس ۀ پایدار
8466/85 تیریزی، راهکارهای فنی و مدیریت دولبرنامه

8843/1اصال  بخش ک اورزی
9131/84راهکارهای مدیریت تقاضا

0/800 8510 ممع

هااحیمدیریتیک روزهام راه 8590(، از مجموع 81های مدول شماره ) براساس داده
ماورد( باه  8814درصاد ) 14 نهد،هیختری هسبت،یعنیهرنیحیمسئلۀآبپیخنهاوونو 

ماورد( بااه مادیریت عرضااه  846درصاد ) 86کمتاارین نسابت، ی ناای  مادیریت تقاضاا و
 اند. اختصاص داشته

یتی ارائه17جدول شماره ) شده (. درصد و فراوانی راهکارهای مدیر

یتی حل مسئله چیست؟ درصد فراوانیرویکرد مدیر
881414مدیریت تقاضا
84686مدیریت عرضه

800 8590 ممع

 
گیریبحث و نتیجه. 1

کارگیری  ، با بهکیهان، و دنیای اقهصاد، شرق، الرانهای ژوهش حاضر، مطال  روزنامهدر پ
( بررسای 83/88/8931تاا  8/8/8938)از  سال9طیروش تحلیل محتوای کمی و کیفی، 
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ها باه مسائلۀ آب از ساال تومه روزنامه آمده حاکی از این است که دست اند و نتای  به شده
تیریباًایکساان1933و1935هاید مطال  منت رشده در سالافزایش یافته و ت دا 8939

نهد.یکینزوالیینی مسئل چا شد 1939ک هیخترمطالبورسالهوو نست؛ورحالی
از »دانسات.  8936-8931 1توننپایی هوونمیاهگی هارشکیکخاورورساالآهایرنمی

هااای مااوی ک ااور، م ااادل  ، کاال ریاازش8931تااا پایااان شااهریور  8936ابتاادای مهاار 
درصاد  98ساال(  50های م ابه در درازمدت ) متر بود که نسبت به میانگین دوره میلی818

« درصاد کااهش داشات 86( 8935-36کاهش و نسبت به دوره م ابه سال آبی قابلش )
(. شاید بتوان دلیل دیگر این مسئله را آشکارتر شدن پیامدهای مسائلۀ 8931نیوز،  )سالمت

اصافهان،  هاایدانست، زیرا در این سال، مناق اتی بر سر آب در استان 8931 آب در سال
( 8088گونه که آلتاویال و بان ) وبختیاری رخ داد؛ بنابراین، همان خوزستان، و چهارمحال

که موم  نگرانی عمومی ن اوند،  زمانی زیست تااند، مسائل اصلی آب و محیط  ادعا کرده
 شوند.پوشش داده نمی

، تنها یک مطل  دربارۀ مسئلۀ آب چاپ شده است که عوامل طبی ای را 8938در سال 
مردج و عوامل طبی ی، بایش از ماوارد دیگار  8938دلیل این م کل دانسته است. در سال 

مطلبای کاه مسائونن را دلیال  نهد.ورنی سال،هایچعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شده به
نیز مردج و عوامل طبی ی بیش از عوامل  8939 مسئلۀ آب بداند، منت ر ن ده است. در سال

مجماوع  8931تاا 8934ها از ساال  روزنامهنهد.عنوان علت مسئلۀ آب م رفی شده دیگر به
؛هنااهرنی ،اند عوامل طبی ی و انسانی )مسئونن و مردج( را در ایجاد مسئلۀ آب مؤثر دانسته

نیا مسائل هاشاینز،1931ورسالنهدهانزمسئلۀآبنرنئ ونو هرنساسهرسا تیک آن
مرومومونمیطبیعیهیشنز1939و1939هایمونمیطبیعیالادنوشد نست.ورسال

،هیشمسائوالنورنیجااو1939نهدونزسالمونمیویگرورنیجاونی مسئل هیشونشت 
پایمرومه،مسئوالن،1939تا1939ترتیب،نزسالنی هحرننآبهرجست شد نست.ه 

 نهد.تری ولییهحرننآبمعرفیشد ومونمیطبیعی،هرجست 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 دارد. ادامه ب د سال وریشهر 98 تا و شود یم شروع مهر 8 از رانیا در یآب سال کی .1
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ک ،هیخاتر،ورحالیشده، دیدگاه مردج، کمترین برمستگی را دارد های بررسیدر رسانه
باه  کا هایادهاچناناند؛ ی نی روزنامه داشته هایمسئوالنن تصاصمطال  به انت ار گفته

نهاد.هگااهیها پیخاینۀهایمسئوالنرنمنتخارکارو تر،ویدگا وهیخاند مردج تومه نداشته
وی و  هاینیرننهیست،زیرنورپژوهشوهدک نی مسئل ،م ت رساه پژوهشهخانمی

اند. در  نسابت انادکی داشاتهشاده صادای باه ( نیز مردج در مطال  بررسی8081وسترن )
اناد نیاز افکاار عماومی واق ای ه( بررسای کارد8086ای که شیونس و همکااران )روزنامه

محور م اهده ن ده است. های امتماعاشخاص و سازمان
نهد،هاهرنیمسئلۀآبهرشارو نزوالیلیک روزهام درصد 9/48بی ترین نسبت، ی نی 

 عوامل طبی ی مربوط بوده و ه95تنها ونورهیمسئوالن هرنآن،ورفدهیاشیعناینهد؛
شاد ،هسایارکاتارنزمونمایویگارهاایهررسیسئلۀآبورروزهام مسئوالنورنیجاوم

(هاوروزیپاژوهشهتاایجهااهتایج نی.نست شد 1933هرجستزیارن،ونروها اونهی)
هایتلویزیوهیشبکۀوو،طبیعتونالی،رنمامیمسلیپیدنییهرمبناینی پژوهش،هرهام 

نهد.مسئلۀآبمنوننکرو 
هاایمسائوالنومنااه هاا،ها گفتا مطال  منت رشده در روزنامهدرصد  30بیش از 

تنها یک مطل ، دیادگاه ماردج را منت ار کارده ک نهد،ورحالیت صصیتکی ونشت املای
مویی مویا شده است. است. این یک مطل  نیز تنها نظر مردج را دربارۀ راهکارهای صرفه

بررسای مسائلۀ آب از جوییونهست،ها صرفهاقناع مردج برای توننهدف این مطل  را می
کاه برمبناای آن، مطالا   هنادیدیدگاه آنان. این نتای ، تأییدی اسات بار فرضایۀ شااخص

شوند. همچناین، پوشاش های دولتی هماهنس میهای خبری با دیدگاهمنت رشده در رسانه
های رسمی ای رویدادها م ابه اظهارات مقامات رسمی است و اخبار در طیف بحثرسانه

شوند.مانمایی می
نز31هیش کرو نشارآبمسئلۀادمت ه کمطالبیورفد مسئلرنآن،نهدجدیادنی

نیوهند،مسئل هانزمسئلۀفعلیآبنرنئ مینهد؛هناهرنی ،تصویریک رساه شاارآورو ه 
مبارتدیای.ها نیااتازگیوورچندسالن یرنیجاوشاد نسات،ها مسائل نستک ه 

نیجدیدوه ادیایهرجست شد نست.منوننمسئل تر،آبه روش 
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هرهد،هرورککارمیهاهرنیهیانمسائیه زبانی که رسانهسازی،براساس نظریۀ برمسته
ونرنساتفاو هاای برچسا  درصاد از مطاالبی کاه از عنوان 98بیش از  گرنرو.آنتیریرمی

، هریک با «خ کسالی»و»آهیک،»نهد.،ه مسئلۀآبنشار کرو «هحرنن»نهد،هاونژۀکرو 
کارتی،هحرنن،مواعیتینساتنظر مک ی مای دارند. بههایهعددرصد، در رتبه 89حدود 

(.51، 8918کارتی، ک ه ونکنشسری ون تصاصمناه زیاوهیازونرو)مک
اند، تاا حاد زیاادی خنثای و در کار رفته هها ب و خ کسالی که در عنوانآهیهایک،واژه

ایان  نهاد.درستی استفاده ن ده اند که منابع آب مومود به خدمت پوشاندن این واق یت بوده
نهاد،ناخواه وضع ف لی را ایجاد کارده ها مسئولیت را از دوش مردج و مسئوننی که خواهواژه

وهد.ونروومسئلۀآبرنه طبیعتنرجاعمیهرمی
اند و تنها یک مورد به سابک  شده، به سبک خبر بوده درصد مطال  بررسی 59از بیش 

مخایگرونهنادگانرسااه رنورماوروها ایکه سرمقاله سرمقاله چاپ شده است. ازآنجا
هامسئلۀآبرنشایستۀتوان گفت، این روزنامهکنند،میهیانمیو مهم موضوماتحساس

هایویگرمتفاوتهوو از این لحاظ با روزنامه شرقبته روزنامۀ النهد.سازیهدنهست هرجست 
.1بی تر مطال  خود را در قال  یادداشت منت ر کرده است نست،زیرن

نیهرجسات شاد نساتکا ورورجاۀمنوننمسائل هاا،آبها ورمطالبنی روزهام 
ورمرومهیش.هروومرومووولتیاکندحیرنآنهایدوولت،ه ستورآبمسائلۀحای

، نیازمناد م اارکت بی اتر ک حکارنهی وبهاهرجست هخد نست؛ورحالینی روزهام 
( و برای تحقق حکمرانی خوب 88، 8005، 2ها است )میمزگیریمام ۀ مدنی در تصمیم

نیهرنینفزنیشمخارکتمرومهاشند.هاهایدوسیل آب، رسانه
نهاد؛یعنایکاتارنزای مسئلۀ آب اشاره نکردهدرصد مطال  منت رشده، به پیامده 51

هگرها،آیند وهدک روزهام نهد.نی موضوعهخانمیهصسمطالبه پیامدهانشار ونشت 
 نهد.هیستندوتاحدزیاوینزهررسیپیامدهایمسئلۀآبچخ،پوشید 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

نیا ورزماانمحادوویتملتها کا هووهادکارو منتخارآبموضوعهارنهایینامهژهیو ،شرق و اقتصاد یایدن یهاروزنامه .1
 نهد.هخد هررسیپژوهش
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نز99هیش رننزورفدحی نرنئهای رساهور شدهافرف همرهوط، کنتارلوجاویی
 5/8 ک تغییرحکارنهیورنهکارهاینجتاامی،هریکهانهد،ورحالیکنندگانهوو مصرف

نهاد؛هنااهرنی ،محتاونیماورد(، کمتارین نسابت را باه خاود اختصااص داده 40درصد )
نیفارویمنوننمسائل هااها کارنها نساتوآبورآنشاد ،محافظا هایهررسیروزهام 

جاوییوکنتارلهاایموروهررسای،فارف تر،رساه نست.ه مبارتروش هرسا ت شد 
کا نهد؛ورحالیتری رنهکارحیمسئلۀآبمطرحکرو منوننهرجست کنندگانرنه مصرف

هاایویگارحایهاییهستندک کاترنزرن حیتغییرحکارنهیورنهکارهاینجتاامی،رن 
نهد.هرجست شد 
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بررسی روند تغییرات سااننه . (8938ال ، مهدی؛ و صحابی، حسین )آذرخ ی، مریم؛ فرزادمهر، ملیل؛ اص
مرتا    بخییا داریم مهلا  منااخ  و فصلی بارش و پارامترهای دما در مناطق مختلف آب و هوایی ایاران. 

  8-86، 8 طبیع  الرانم

. تهران: مام ه مهندسان م اور ایران.خحران بب(. 8914آل یاسین، احمد )

فصالنام  الگوی تغییرات مکانی و زمانی باارش در ایاران.  (8918زاده، منوچهر)و فرج ؛السملهبابائی فینی، اج
 .58-10(، 81)4،مدرس علم  انسان 

تهاران: . 5931تحلیل نهالج سرشماری عممم  نفمس   مسان  ساا  (. 8936سازمان برنامه و بودمه ک ور )
بودمه ک ور. و سازمان برنامه

 برگرفتاااه از سااا می نیااام .(. وضااا یت ایاااران در بارنااادگی چگوناااه اسااات؟ 8931نیاااوز ) ساااالمت

تهرنن:ونهخاگا )مترمم: علیرضا دهقان(. های ارتباطا  نظرل (. 8916تانکارد )و میمز دبلیو  ؛سورین، ورنر
(1339)تاریخنفینرر.تهرنن

گااه م خرناما -صنعی بب   فاض ب کشمر(. 8939شرکت مهندسی آب و فاضالب ) هاا خارای  هاا   اقادا  ب
الملل.عمومی و امور بین. تهران: روابطر ی مماج  خا شرالط پیش

گاه (. 8918صاح ، طاهره )  5935خیش  خ  افنارعممم  در ارتباط خا خحران بب ساا  نقش مطبمعا  در ب
نامۀ کارشناسی ارشد علوج ارتباطات امتماعی(. دان گاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.پایان)

 برگرفتاه از. اما  تهاار  فاردان هفها (. ایران وارد دورۀ تنش آبی شده اسات. 8939عابدی کوپایی، مهانگیر )

. تهران: انت ارات امیرکبیر.فرهنگ عمید(. 8913عمید، حسن )

تهران: انت اارات  .)مترمم: محمدرضا تامیک( نقش اط عا  در مدلرلی خحران(. 8918کارتی، شاون )مک
(8331فرهنس گفتمان.  )تاریخ اصل اثر 

ها.ریزی رسانه. تهران: دفتر مطال ات و برنامهها   خا نمال  رسان (. 8911محمد )زاده، سید مهدی

تهران: .)چاپ سوج(های انهقادی  های رالج   دلدگاه اندلش  -های رسان  نظرل (. 8938)زاده، سیدمحمدمهدی
هم هری.
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های مرخامط خا  بب در  های تلمل لمن: تحلیل محهمای کیف  خرنام  پمشش بب در خرنام ( 8936نوروزی، لیال )
نامۀ کارشناسی ارشاد ارتباطاات )پایان 5931شبن  د  سیما جمهمری اس م  الران در س  ماه  تاخسهان 

ئی، تهران، ایران.امتماعی(. دان گاه عالمه طباطبا

  م هد: انت ارات خراسان. .)چاپ چهارج(ببمناخ    مسائل بب در الران خا تأکید خر خحران (. 8931ونیتی، س داله )
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