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 يكپارچهارايه مدل مفهومي و تدوين الگوي مديريت 
  منابع آب با تاكيد بر امنيت آبي كشور

  
  2و علي نورزاد *1رسول زرگرپور

  
  چكيده

يكپارچه مربوط به مديريت هاي  لفهؤو مپژوهش حاضر برآن است تا عوامل 
ريزان،  امنيت آبي كشور اثرگذار هستند از نظر برنامهمنابع آب كشور را كه بر 

نمايندگان مجلس را  در رشته آب و دانشگاهيخبرگان  مديران ارشد، اساتيد و
با مرور بر تجربيات ساير كشورهاي جهان و متناسب با شرايط  بررسي نموده و

بررسي  و اثر آن را نيز بر امنيت آبي كشور را ارائه نمايد  الگوي مناسب ن،ايرا
المللي از يك  اي مختلف و متنوع بينه بدين منظور ابتدا با مرور ديدگاه. كند

طرف و نتايج اجالسها و كنفرانسهاي جهاني آب از طرف ديگر و با مقايسه و 
منابع آب و امنيت آبي  يكپارچهبندي آنها مفهوم جامع و مانع مديريت  دسته

المللي و نيز اسناد باالدستي  سپس با مراجعه به منابع بين .انتخاب گرديد
هاي مؤثر در اين دو مفهوم انتخاب شده و  مصوب مديريت آب كشور، شاخص

، مديران ان ارشد آب كشور، اساتيد دانشگاهبا مراجعه به مدير .احصاء گرديد
گيري  ارشد كشاورزي و متخصصين خبره آب كشور با استفاده از مدل تصميم

 يكپارچههاي اصلي مديريت  ي فازي، شاخصچند منظوره چند معياره در فضا
 نهايتاً. منابع آب و امنيت آبي حاصل شد و ميزان همبستگي آنها تبيين گرديد

منابع آب با تأكيد بر امنيت آبي در كشور  يكپارچهالگو و مدل مفهومي مديريت 
. المللي و اسناد باالدستي بخش آب ارايه گرديد با استفاده از كليه مراجع بين

كيد أمنابع آب با ت يكپارچهيج تحقيق حاكي از آن است كه الگوي مديريت نتا
 ،محور يا شاخص اساسي اين مديريت 14بر امنيت آبي كشور عبارت است از 

الوه هفتاد استراتژي مورد عمل كه با رعايت درجه اهميت و اولويت هر ه عب
در مديريت آب كدام و استقرار اين الگو، مديريتي علمي و كارآمد و پويا را 

المللي در اين خصوص نيز محقق  كشور به ارمغان خواهد آورد و توصيه بين
  .گرديده است

 
 

، MDSS4منابع آب، امنيت آبي،  يكپارچهمديريت  :كلمات كليدي
 .شاخص، تصميم گيري چند معياره، حكمراني آب

 
  1387اسفند  4: تاريخ دريافت مقاله

  1388شهريور  15: مقاله پذيرش تاريخ
 
  يدفاع مل يه دانشگاه عالتدانش آموخ -1
  دانشگاه صنعت آب و برق يعضو هيئت علم -2
  نويسنده مسئول -*

  
  

 
A Conceptual Model of Integrated Water 

Resources Management for National Water 
Security 

 
  

R. Zargarpour1* and A. Nourzad2 

 
Abstract 
This research studied the factors and components related to 
integrated water resources management which affects water 
security. A model is presented which integrates the views of 
designers, director generals, water scientists, and legislative 
systems. This study also reviewed the international 
experiments and has customized them for Iran. The results of 
the international commissions and conferences were studied 
to compile the concept of integrated water resources 
management and water security. Then referring to 
international resources and the official Iranian water 
management system, the effective variables in these two 
concepts were selected and determined. The presented Fuzzy 
model took into account the opinion of high level national 
water managers and the water resources experts for multiple 
decision making with multiple criterions. The main criterions 
of integrated water resources management and water security 
were determined and the degree of their relativities were 
measured. At the end, a pattern and a conceptual model of 
integrated water resources management which emphasized on 
national water security are presented. The results of this 
research showed that fourteen main criteria should be 
considered for a model aiming at water security. Furthermore 
seventy practical strategies according to their degree of 
importance and priorities were examined and a scientific, 
practical and dynamic management in water resources 
management of the country were presented. The international 
recommendations were also ascertained. 
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 مقدمه  -1

در  هاي زندگي انسان تمامي بخشتحوالت گسترده و پرشتاب در 
آور تغييرات و  الزام اي بگونه ،دو دهه اخير طول قرن بيستم و خصوصاً

. مديريتي را در ابعاد مختلف فراهم ساخته است مسائلتحوالت در 
جريان تحول در شرايط و دامنه عمل خود با  مديريت منابع آب نيز در

هاي جديدي روبروست كه قبل از آن به هيچ وجه در اين  محدوديت
جمعيت، رشد  روزافزونيعني به دليل رشد . ح نبوده استابعاد مطر

 گسترش شهرنشيني، برداشت از بخش كشاورزي وكمي و كيفي 
مجاز گذشته،  منابع آب زيرزميني در اغلب مناطق از حد نصاب و

آلودگي منابع  منابع سطحي و مين آب اضافي ازأهاي نهايي ت هزينه
مناسبات مالي تشكيالت  شرايط و شتابي فزاينده پيدا كرده و ،آب

هاي  به تبع سياست ـمختلف دولتي با يكديگر و دولت با بقيه جامعه 
لذا حركت . تحول اساسي است حال تغيير و اقتصادي ـ در تر كالن

 تقاضاي آب در شرايط اقليمي و براي ايجاد تعادل بين عرضه و
حال تحول مناطق مختلف كشور  نيازهاي در جغرافيايي متفاوت و

جديد  تأسيساتتكيه بر احداث  با اتكاء به بعد مديريت عرضه و اًصرف
تواند مشكالت را تخفيف  افزاري تكنولوژي نمي هاي سخت جنبه و

مان أمديريت تو ،، حتي در شرايط فعليداده يا از عهده آنها برآيد
عرضه و تقاضا كه در ظاهر متناسب با شرايط تاريخي كشور ما در 

گزارش ساليانه منابع ( نيز پاسخگو نخواهد بود ،باشد مديريت آب مي
  .)1379 و مصارف آب كشور،

  
ها و ربط منطقي بين آنها و  نگرش جامع و فراگير به همه اين مقوله

توسعه فراگير آنها به اعتقاد خبرگان و كارشناسان مديريت آب در 
تنها راه برخورد معقول با مديريت آب در كشورهاست و اين مهم  ،دنيا
  .است  منابع آب مطرح گرديده يكپارچهعنوان مديريت  با
  

تعريف جديدي در مديريت  1منابع آب يكپارچهاز آنجا كه مديريت 
هاي كاربرد  شود، هنوز تعداد زيادي از نمونه منابع آب محسوب مي

يكي از اولين  .شود اين مفهوم در ابعاد بزرگ در جهان مشاهده نمي
در ” اداره دره تنسي“ابع آب تأسيس من يكپارچههاي مديريت  نمونه
باشد كه امور مربوط به كشتيراني، كنترل سيالب،  مي 1933سال 

  توليد برق، كنترل فرسايش، تفريح، بهداشت عمومي و رفاه 
  سازي نمود و هدف اصلي آن نجات اقتصاد اياالت  را يكپارچه

  هاي  از طريق احداث پروژه ،متحده از بحران اقتصادي آن زمان
كارهاي انجام شده توسط اين نهاد بسياري از عناصر . بزرگ بود

  گرفت منابع آب را در بر مي يكپارچهتعريف مديريت 
(IWRM for sustainable use for water, 2004)   

 

اي، بازيگران  المللي، ملي و منطقه مديريت منابع آب در سطح بين
يكي  ،مديريت نحوه اعمال اينو مؤثر در اين مديريت در اين سطوح 

ترين مسائل جهان كنوني بشر است و اين  ترين و حياتي از اصلي
از  ،موضوع خصوصاً در كشورهاي خشك و نيمه خشك مثل ايران

مقوله  ،باشد، بنابراين در اين تحقيق اهميت دو چندان برخوردار مي
 ،منابع آب و ارائه الگو مناسب اين مديريت در ايران يكپارچهمديريت 
 .باشد امنيت آبي مورد توجه قرار گرفته و مبناي تحقيق مي با لحاظ

هاي  پس از ارائه سير كلي تحقيق، تعاريف و ديدگاه ،در اين مقاله
نظري در خصوص مديريت يكپارچه منابع آب و امنيت آبي ارائه 

مفهوم جامع و مانع انتخاب شده در اين خصوص  ،گرديده و در ادامه
تدوين . اين دو مقوله احصاء شده استهمچنين معيارهاي . شدبيان 

با استفاده از روش علمي و سازگار با شرايط اقليمي،  ،الگوي مديريت
مديريتي و ساختاري كشور به عنوان آخرين يافته اين مقاله ارائه 

  .گرديده است
  
  مواد و روشها -2
  سير كلي انجام تحقيق -2-1

بودن  با عنايت به نامشخصابتدا  ،به منظور تحقق اهداف تحقيق
با مرور كشور منابع آب و امنيت آبي  يكپارچهمفاهيم مديريت 

المللي از يك طرف و نتايج  بين هاي مختلف و متنوع ديدگاه
هاي جهاني آب از طرف ديگر و با مقايسه و  ها و كنفرانس اجالس
مفهوم جامع و مانع مديريت  ،و با تحليل محتوايي آنها بندي آنها دسته

منابع آب و امنيت آبي انتخاب گرديد سپس با مراجعه به  يكپارچه
ديريت آب كشور از المللي و نيز اسناد باالدستي مصوب م منابع بين

هاي كالن آب مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام  جمله سياست
جده گانه آب كشور مصوب ييد مقام معظم رهبري، سياستهاي هو تأ

بخش انداز بيست ساله در  دولت جمهوري اسالمي ايران، سند چشم
فرهنگي كشور، و آب و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي 

 70گرديد و با مراجعه به  پيشنهادن دو مفهوم هاي مؤثر در اي شاخص
نفر از مديران ارشد آب كشور، اساتيد دانشگاه مرتبط با آب، مديران 

و با روش تمام شماري ارشد كشاورزي و متخصصين خبره آب كشور 
گيري چند منظوره  با استفاده از مدل تصميم .نظرات آنها كسب گرديد

افزار مربوطه  كارگيري نرمه چند معياره در فضاي فازي و ب
بندي  امنيت آبي رتبهمنابع آب و  يكپارچههاي اصلي مديريت  شاخص

همبستگي  ،گرديد و دو چارك اول آنها انتخاب شد و با تحليل آماري
جهت ارائه الگوي  ،در مرحله بعد. ئيد گرديدأها ت اين دو گروه شاخص

ي در كشور با مديريت بهم پيوسته منابع آب با تأكيد بر امنيت آب
المللي و اسناد باالدستي بخش آب كليه  استفاده از كليه مراجع بين

انتخاب شده را مديريت هايي كه هر شاخص  ها و فعاليت برنامه
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 ،جامعه آماري فوق الذكراحصاء و با مراجعه به  ،سازد محقق مي
كه آخرين  MDSS42افزار  كارگيري نرمه ب .نظرات آنها اخذ گرديد

هاي چندمنظوره چند  گيري ار توليد شده در اروپا براي تصميمافز نرم
 Topsisو با بكارگيري روش باشد  معياره در يك حوضه آبريز مي

ها به ازاء هر شاخص مشخص  اولويت و ترتيب اين اقدامات و برنامه
 70معيار اصلي و  14شامل  ،لذا الگوي مديريت ارائه شده .گرديد

الزم به ذكر است كه تاكنون در ). 1377اصغرپور، ( باشد استراتژي مي
با عنوان مديريت يكپارچه منابع آب صورت  هايي كشور  پژوهش

پذيرفته كه عمدتاً به صورت مطالعه موردي در يك حوضه آبريز 
در حاليكه اين پژوهش ارائه ) سيستان، اروميه و سيروان(فرعي بوده 

هدف امنيت آبي را مبنا  با ،يك الگوي مديريتي در كل گستره كشور
  .قرار داده است

 
منابع  يكپارچهدر مديريت هاي نظري  ديدگاه تعاريف و -2-2

  آب
) 1992(منابع آب در اصول چهارگانه دوبلين  يكپارچهاصول مديريت 

ه كه در اين اصول بر محدود بودن منابع آب شيرين، ب  ارائه شده
آب، هماهنگ نمودن  جانبه در مديريت منابع كارگيري اقدامات همه

توسعه اقتصادي و اجتماعي و حفظ منابع طبيعي، توسعه و مديريت 
  هاي  منابع آب با استفاده از اقدامات مشاركتي، افزايش آگاهي

  عمومي، نقش زنان در مديريت منابع آب، ارزش اقتصادي آب و 
 .مديريت آب به عنوان يك كاالي اقتصادي تأكيد شده است

(IWRM for sustainable use for water, 2004)  
  

منابع آب را  يكپارچههاي مطرح در زمينه مديريت  مهمترين ديدگاه
  :ديدگاه زير مطرح كرد 6توان در قالب  مي
  
 :3ديدگاه برنامه مشاركت جهاني آب -1

منابع آب فرايندي است كه توسعه و مديريت  يكپارچهمديريت 
هماهنگ منابع آب و خاك و ساير منابع وابسته را براي ارتقاء رفاه 
 اجتماعي و اقتصادي در يك روال عادالنه بدون به خطر 

 كند هاي حيــاتي ترويــج مـي مـــداري اكوسيستـــن پايــانداخت
(Clausen, 2005).  

  
 :  4ديدگاه منظر جهاني آب -2

كند كه مقوله آب  اي كه بيان مي منابع آب فلسفه يكپارچهمديريت 
انداز همه جانبه شامل وضعيت طبيعي آن و متعادل  بايد در يك چشم

نمودن نيازهاي مختلف كشاورزي، صنعتي و زيست محيطي مدنظر 
  )2000دومين اجالس جهاني آب، (. قرار گيرد

  

 :  5دديدگاه برنامه توسعه سازمان ملل متح -3
نت كه براي  اين برنامه در پايگاه اينترنتي خود تحت عنوان گپ

 يكپارچهمديريت  ،سازي در مديريت آب ايجاد شده است ظرفيت
منابع آب را يك فرايند اصولي براي توسعه پايدار و تخصيص و پايش 

هاي اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي تعريف  منابع آب در زمينه
   )CAP Net, UN development program 2002(. كند مي
  
 :  6المللي توسعه آمريكا ديدگاه آژانس بين -4

گردهم آمدن و همكاري حكمرانان، را به منابع آب  يكپارچهمديريت 
اي براي نحوه استفاده از  اجتماعات و ذينفعان جهت انتخاب گزينه

  (USAID, 2003) .كند تعريف مي منابع آب شيرين و سواحل
  
 :  7بانك جهاني ديدگاه -5

نمايد كه در مديريت و توسعه  منابع آب تضمين مي يكپارچهرويكرد 
در نظر گرفته  ...زيست محيطي و ،منابع آب، ابعاد اجتماعي، اقتصادي

  )2002بانك جهاني، ( .شوند
  
 : 8ديدگاه كميته فني برنامه مشاركت جهاني آب -6

به كاركرد آب منابع آب براي اعتمادسازي نسبت  يكپارچهمديريت 
به كار  براي پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها

هاي حياتي و يا قدرت توليد  نحوي كه پايداري اكوسيستمه ب رود؛ مي
  .نيندازدمخاطره به آتي آنها و تحقق نيازهاي آبي را 

)IWRM, Global Water Partnership, technical advisory 

committee, 2000(   
 
  ديدگاههاي مرتبط با امنيت آبي بيان  -2-3

اي مختلف به صورت موارد زير قابل ه مفهوم امنيت آبي از ديدگاه
  :باشد بيان مي

  
امنيت آّبي از منظر برنامه ارزيابي جهاني آب سازمان ملل  -1

 :متحد 
هاي امنيت آبي  چهار شاخص اصلي را به عنوان مؤلفه ،اين برنامه
تأمين آب براي نياز پايه انساني، تأمين : تند ازكند كه عبار بيان مي

آب براي امنيت تمدني، تأمين آب براي حفظ محيط زيست و تأمين 
  )WWAP, 2001( آب براي صنعت و انرژي

  
امنيت آبي از منظر بيانيه وزراي آب در اجالس جهاني آب  -2

  در الهه
تأمين  هاي  مقوله به  پرداختي  مفهوم  امنيت آبي به   بيانيه اين  در 
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حفاظت محيط زيست،  ،نيازهاي حياتي، امنيت بخش تأمين غذا
گذاري  مشاركت در مديريت منابع آب، اعمال مديريت ريسك، ارزش

آب، استقرار حكمراني آب و نهايتاً آب صنعت، انرژي و شرب عنوان 
  )2000دومين اجالس جهاني آب،(. كند مي
  
  امنيت آبي از منظر سومين اجالس جهاني آب در توكيو -3

مئن به ميزان قابل قبول كمي امنيت آبي عبارت است از دسترسي مط
و كيفي آب براي توليد، حيات و سالمتي كه همراه با سطح قابل 

بيني مرتبط با آب را در جامعه  قبول ريسكي كه تأثيرات غيرقابل پيش
  )2003سومين اجالس جهاني آب، (. دارد

  
 :امنيت آبي از منظر بانك جهاني  -4

را به صورت كمي بانك جهاني تنها نهادي است كه امنيت آبي 
متر مكعب آب شرب  1عنوان نموده كه عبارت است از تأمين ساليانه 

متر مكعب آب بهداشتي براي  100و بهداشتي براي شرب فرد، تأمين 
متر مكعب آب براي توليد كشاورزي،  1000بهداشت فرد و تأمين 

 1101صنعتي و زيست محيطي، لذا از منظر اين نهادهاي تأمين 
 سال براي هر نفر به مفهوم تأمين امنيت آبي استمترمكعب در 

(Allan, 2001).  
 
بيان كاملترين و سازگارترين مفهوم در مديريت  -2-4

 منابع آب و امنيت آبي كشور يكپارچه

با مرور كليه تعاريف و مفاهيم ارائه شده در اين پژوهش در خصوص 
و ترين  منابع آب و امنيت آبي انتخاب كامل يكپارچهمديريت 

سازگارترين تعريف با شرايط كشور براي اين دو مقوله اهميت 
هاي ارائه شده در  با تحليل محتوائي تعاريف و ديدگاهلذا  د؛بسزايي دار

ها ارائه  به عنوان اولين يافتهتوسط محقق مقاله مفاهيم ذيل  ،فوق
  : گردد مي
  

  : منابع آب  يكپارچهمديريت 
است كه توسعه و مديريت منابع آب فرايندي  يكپارچهمديريت 

هماهنگ آب و خاك و ساير منابع وابسته را براي بيشينه سازي رفاه 
اجتماعي و اقتصادي در يك روال عادالنه بدون بخطر انداختن 

  . كند هاي حياتي ترويج مي پايداري اكوسيستم
  

  : امنيت آبي 
عبارت است از دسترسي مطمئن به ميزان قابل قبول كمي و كيفي 

براي توليد، حيات و سالمتي كه همراه با سطح قابل قبول آب 

بيني مرتبط با آب را در جامعه  ريسكي كه تأثيرات غيرقابل پيش
  .داراست

  
 يكپارچهبررسي مهمترين معيارهاي مطرح در مديريت  -2-5

 منابع آب و امنيت آبي

با مرور منابع مختلف و متنوع از جمله مشاركت جهاني آب، منظر 
المللي آب و  المللي مديريت آب، انجمن بين آب، مؤسسه بينجهاني 
المللي توسعه آمريكا، بانك  هاي اينترنتي واتر ويكي، آژانس بين سايت

جهاني و كميته فني مشاركت جهاني آب تعاريف متعددي از مديريت 
منابع آب و معيارهاي مؤثر در اين مديريت ارائه گرديد، در  رچهايكپ

سازي اين معيارها  با تطبيق و تلفيق و همسانبندي كلي  يك جمع
  .آب انتخاب گرديد منابعيكپارچه معيار اصلي براي مديريت  28نهايتاً 

  
معيارهاي مربوط به امنيت آبي كه با مراجعه به  ،به همين ترتيب

منابع مختلف و متنوع از جمله برنامه ارزيابي جهاني آب سازمان ملل، 
اجالس الهه، بيانيه وزراء آب جهاني در بيانيه وزراء آب جهاني در 

گانه زير  اجالس جهاني آب توليد و بانك جهاني، معيارهاي پانزده
  )2000دومين اجالس جهاني آب . (ارائه گرديد

 
منابع آب و  يكپارچهدر مرحله بعدي با ارائه اين معيارهاي مديريت 

امنيت آبي به جامعه آماري منتخب در خصوص نقش و اثر هر 
شاخص در دو مفهوم ارائه شده نظرسنجي از چهار گروه منتخب 

اي استاني، مديران وزارت كشاورزي،  منطقهشامل مديران عامل آب 
به تفكيك چهار گروه از  ،ها، متخصصين زبده آب اساتيد آب دانشگاه
خيلي زياد، زياد، متوسط، كم، خيلي (هاي ارائه شده  نظر فراواني پاسخ

 يكپارچه در خصوص هريك از معيارهاي مربوط به مديريت) كم
مطلق و فراواني نسبي  به تفكيك فراواني ،و امنيت آبيآب منابع 

افزار ويژه  محاسبه گرديد و سپس با استفاده از نرم) درصد(
به ) 1377معمارياني، ( (FDM)گيري چند معياره فازي  تصميم

هاي  تفكيك چهار گروه پاسخ دهنده و همچنين سرجمع كل پاسخ
بندي معيارها  دريافتي بدون لحاظ نمودن تفكيكهاي گروهي، رتبه

هاي چهارگانه  منظور انجام آزمون ممكن بودن گروه به. انجام گرفت
و تعلق آنها به يك جامعه واحد آماري آزمون آناليز واريانس ابتدا با 

از آنجائيكه  .بندي انجام پذيرفت ها و سپس امتيازات رتبه درصد داده
آزمون  ،ها تفاوت داشت تراز امتيازدهي مديران كشاورزي با ساير گروه

 .دهد اعتماد همگني را نشان نمي% 99يانس در سطح آماري آناليز وار
كه  ياز آنجاي. گردد همگني حاصل مي% 95ليكن در سطح اطمينان 

منابع آب و امنيت آب تا اين  يكپارچهبندي معيارهاي مديريت  رتبه
مرحله به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن ارتباط و وابستگي اين 
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بندي معيارهاي  لذا به منظور رتبه؛ دو مقوله انجام گرفته است
منابع آب و امنيت آبي با در نظر گرفتن ارتباط و  يكپارچهمديريت 

ابتدا بايد ارتباط هريك از معيارهاي دو مقوله با  ،پيوستگي دو مقوله
بندي  مورد بررسي قرار داد و سپس امتياز رتبه را معيارهاي مقوله دوم

 .محاسبه گردد) رتباط دو مقولهبا در نظر گرفتن وابستگي و ا(جديد 
 بندي مرحله اول را محاسبه و هر مجموع امتياز رتبه ،بدين منظور

منابع آب بر مجموع  يكپارچهيك از امتيازات معيارهاي مديريت 
بندي تقسيم و حاصل به صورت درصدي محاسبه  امتيازات رتبه

با ضرب درصد محاسبه شده در امتيازات  ،در مرحله بعد. گرديد
. گردد عيارها نسبت به محاسبه ضريب وزني امتيازها اقدام ميم

هاي متناظر، امتياز  گيري ضرايب وزني بنابراين با انجام مجموع
منابع آب برحسب معيارهاي امنيت  يكپارچهبندي نهايي مديريت  رتبه

هاي مديريت  اي شاخص همبستگي بين رتبه. آبي حاصل خواهد شد
متغير وابسته و امنيت آبي به عنوان متغير  منابع آب به عنوان يكپارچه

آزاد از رگرسيون خطي و غير خطي و ضريب همبستگي اسپرمن مورد 
و در سطح  13تحليل قرار گرفت كه نتايج همبستگي با درجه آزادي 

 1نتايج اين محاسبات در جدول . ئيد قرار گرفتأاطمينان مورد ت% 95
له امنيت آبي نيز براي فرآيند مشابه براي مقو .درج گرديده است

 يكپارچهتعيين امتياز نهايي امنيت آبي برحسب معيارهاي مديريت 
درج  2كه نتايج آن در جدول . شود منابع آب بكار گرفته مي

   .اند گرديده

منابع آب و با  يكپارچهبا توجه به تعريف ارائه شده براي مديريت 
اطمينان از دست آمده براي ه هاي چهارده گانه ب عنايت به شاخص

ها را با تعريف ارائه شده تطبيق داده كه  اين شاخص ،طي شده روند
 ،شود لذا مشاهده مي .ارائه گرديده است 3نتيجه در جدول 

طور كامل پوشش ه مفهوم ياد شده را ب ،دست آمدهه هاي ب شاخص
  .دنده مي
  
  منابع آب يكپارچهتدوين الگوي مديريت  -2-6

 يكپارچههاي مديريت  محورها و شاخصتعيين مهمترين بنابراين 
تدوين الگوي مديريت و  در ارتباط با امنيت آبي كشور ،آبمنابع 

بدين منظور . باشد اي برخوردار مي منابع آب از اهميت ويژه يكپارچه
  :با استفاده از كليه اسناد باالدستي مصوب بخش آب كشور از جمله

  
حت نظام هاي كالن آب مصوب مجمع تشخيص مصل سياست -1

  تنفيذي مقام معظم رهبري
 هاي اجرائي بخش آب مصوب هيئت محترم دولت سياست -2
 احكام و تكاليف مندرج در چشم انداز بيست ساله بخش آب -3
 تكاليف برنامه چهارم در بخش آب -4
 هاي مصوب بخش آب قوانين و مقررات و برنامه -5
  تجربيات ساير كشورهاي جهان در اين خصوص -6

  
  معيارهاي امنيت آبيامتياز نهائي معيارهاي مديريت در ارتباط با  -1جدول 

 ضرب وزني امتياز )درصد(وزن  امتياز شرح گزينه رتبه رديف
امتياز نهايي بر 
 حسب امنيت

 6/84 6/02 0/08 78/81 گي مديريت منابع آب و خاكيكپارچ 1 15
 6/76 5/54 0/07 75/59 آب مطمئن براي مردم 4 24
 6/75 5/08 0/07 72/40 استقرار حكمراني آب 10 19
 6/56 5/87 0/08 77/81 اعمال سياستهاي هماهنگ در بخش آب 2 18
 6/56 5/11 0/07 72/59 اعمال نگرش سيستمي 9 2
 6/49 5/17 0/07 73/02 مديريت آب و محيط زيستگي يكپارچ 8 1

 6/39 5/36 0/07 74/31 تخصيص عادالنه آب 6 11
 6/33 5/50 0/07 75/31 مديريت منابع آبهاي سطحي و زيرزميني گييكپارچ 5 14
 6/30 5/70 0/07 76/64 هاپايه براي سياستگذاريدسترسي به اطالعات 3 6

 6/21 5/31 0/07 73/97 در نظر گرفتن حوضه آبريز به عنوان مهم ترين واحد 7 28
 6/18 4/57 0/07 68/67 مشاركت كليه ذينفعان 14 3
 6/15 4/98 0/07 71/64 ظرفيت سازي نيروي انساني 11 5

 6/04 4/70 0/07 69/60 تدوين ساختارهاي مناسب 13 17
 5/87 4/84 0/07 70/62 توجه به ابعاد اجتماعي 12 4
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   امتياز نهائي معيارهاي امنيت آبي در ارتباط با معيارهاي مديريت -2جدول 

ضرب وزني  )درصد(وزن  امتياز شرح گزينه رتبه رديف
 امتياز

امتياز نهائي 
برحسب بهم 
 پيوستگي

 5/53 7/29 0/08 93/03آبپذيري كمي و كيفي منابع كاهش آسيب 22
 5/39 6/09 0/07 85/03عدالت در دسترسي به آب براي آحاد مردم 57
 5/38 7/96 0/08 97/19هامين نياز اساسي انسانأت 11
 5/35 6/64 0/07 88/76آب)ايمن مطمئن و بهبود يافته(دسترسي  33
 5/22 6/30 0/07 86/49مشاركت كليه ذينفعان در منابع آب 74
 5/18 5/84 0/07 83/24ارزش گذاري اقتصاد آب 99
 5/15 6/27 0/07 86/27 حكمراني آب 105
 5/04 5/63 0/07 81/73ارتقاء توانائي مردم فقير براي دسترسي به آب و بهداشت 410
 4/89 5/96 0/07 84/11پايش و كنترل كيفيت آب 138
 4/88 6/23 0/07 86/00حفاظت از اكولوژي وابسته به آب 66
 4/84 5/21 0/07 78/65رويه آنكنترل جمعيت و رشد بي 1213
 4/83 5/53 0/07 81/03مين آب براي كشاورزي و صنعتأت 1511
 4/80 5/27 0/07 79/08توانمند سازي مصرف كنندگان آب 1412
 0/00 4/89 0/06 76/22 مديريت ريسك 814

  
  منابع آب و شاخصهاي متناظر با آنمديريت بهم پيوسته  -3جدول 

  شاخصهاي مرتبط با آن  منابع آب يكپارچهمحورهاي مفهوم مديريت 

  نگرش سيستمي   - 1  فرآيند 
  در نظر گرفتن حوضه آبريز به عنوان مهمترين واحد  - 2

  حكمراني آب   - 3  توسعه و مديريت هماهنگ 
  هاي مختلف دولتي  هاي هماهنگ در بخش اعمال سياست - 4

  بهم پيوستگي منابع آب و خاك  - 5  مديريت هماهنگ آب و خاك و ساير منابع 
  هاي زيرزميني و سطحي  بهم پيوستگي منابع آب - 6

  رفاه اجتماعي و اقتصادي 
   تأمين آب مطمئن براي مردم   - 7
  توجه به ابعاد اجتماعي   - 8
  مشاركت ذينفعان  - 9

  تخصيص عادالنه آب  -10  روال عادالنه
  بهم پيوستگي آب و محيط زيست  -11  پايداري اكوسيستم 

  پيش نيازها
  دسترسي به اطالعات پايه براي سياستگزاريها   -12
  تدوين ساختار مناسب  -13
  تأمين نيروي انساني  -14

  
ها،  كليه فعاليت ،منابع آب يكپارچهبه ازاي هر شاخص مديريت 

هاي مورد نظر كه به نحوي تحقق آن شاخص  اقدامات و برنامه
آوري شده و در نهايت در قالب جامعه آماري منتخب  جمع ،خواهد بود

 MDSS4افزار  اين رتبه بندي با استفاده از نرم. ي شدبند نهائي و رتبه
در قالب حوضه آبريز و با لحاظ عوامل متعددي كه در بخش آب قابل 

 .از جمله فشارها و غيره رتبه بندي نهائي خواهد شد ؛باشد تصوير مي
اين نرم افزار براي تصمصيم گيري براي مديريت پايدار منابع آب به 

باشد كه در  بر و حساس مي پيچيده، زمان عنوان يك فرايند بسيار
گيري  اين مدل پشتيبان تصميم .گيرد قالب حوضه آبريز صورت مي

ها در تحليل چندمنظوره، قضاوت  مرحله جمع آوري داده 3داراي 
هاي هيدروليكي و تدوين برنامه يكپارچه  مدل نهايي در مدل

حالت، اثر چارچوب برنامه شامل عامل تحرك، عامل فشار، . باشد مي
ها و اقداماتي  مجموعه فعاليت ،الگوي مورد نظر .باشد و واكنش مي

در اين مدل براي . خواهند شد احصاءخواهند بود كه در اين روند 
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، SAWدهي تجمعي  روش وزن 3ها از ميان  بندي گزينه رتبه
، روش سوم مورد Topsisو  DWAدهي وزني سفارشي  ميانگين

ها از  بندي همچنين براي نرمال كردن رتبه .استفاده قرار گرفته است
و تابع ارزش  (CT)هزينه سازي  (BT)فايده دهي  ،روش 3ميان 
(VF) مدل  ،عالوهه از روش تابع ارزش استفاده شده است، ب

  )MULINO, 2008. (گردد مفهومي مدل مالينو به پيوست ارائه مي
  
چهار ) تحقيقبه كار رفته در اين ( MDSS4به اينكه در مدل  توجهبا 

) رفتاري(، اجتماعي، اقتصادي )محيطي( عامل فشاري، محيط زيستي
حضور مؤثر ) ساختاري(ساختاري  –مديريتي سياستگزاري و نهادي 

توان اطمينان حاصل كرد كليه متغيرهاي رفتاري،  لذا مي ،دارند
و الگو از  اند محيطي و ساختاري موردنظر در اين قالب لحاظ گرديده

از طرف ديگر خبرگان بخش  .باشد جامعيت الزم را دارا مي ،اين بعد
شاخص مديريت بهم پيوسته  14 ،آب كشور در يك روش علمي

با تأكيد بر امنيت آبي را احضاء نمودند و با استفاده از را منابع آب 
هاي كالن بخش آب  سياست :اسناد باالدستي معتبر بخش آب

قام معظم رهبري، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تنفيذي م
هاي اجرايي بخش آب در دو بعد بخشي و فرابخشي مصوب  سياست

انداز  هيأت محترم دولت جمهوري اسالمي ايران و نيز سند چشم
بيست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي كشور 

لذا با  .هفتاد فعاليت و اقدام متناظر هر شاخص را تدوين نمودند

كه در آن نقاط قوت، نقاط ضعف و  MDSS4استفاده از مدل 
ها در چارچوب نيروهاي تأثيرگذار، عوامل فشار، و  تهديدها و فرصت

هاي مختلف مورد تأكيد و توجه  تأثير آنها در شرايط فعلي در گزينه
هاي مورد  استراتژي ،Topsisنهايتاً با استفاده از روش  .اند قرار گرفته
به نتايج . دششاخص با لحاظ درجه اهميت آنها حاصل  عمل هر

  .گردد در جداول زير ارائه مي دست آمده
  

با تاكيد بر امنيت آبي كشور  ،منابع آب يكپارچهالگوي مديريت 
عالوه ه اين مديريت ب .محور يا شاخص اساسي 14عبارت است از 

 ،كدامهفتاد استراتژي مورد عمل با رعايت درجه اهميت و اولويت هر 
مديريتي علمي و كارآمد و پويا را در مديريت آب  ،لگواو استقرار اين 

كشور به ارمغان خواهد آورد و توصيه بين المللي در اين خصوص نيز 
منابع  يكپارچهمدل مفهومي مديريت  ،در ادامه. محقق گرديده است

مدل اول در . دگرد هاي آن ارائه مي هاي مفهومي شاخص آب و مدل
 14منابع آب به همراه  يكپارچهمدل مفهومي مديريت  ،حقيقت

شاخص اصلي اين مديريت كه به ترتيب اولويت در جهت عكس 
هر كدام از  ،مدل بعدي 14در . باشد مي ،دارند هاي ساعت قرار عقربه

به ترتيب اولويت ارائه  ،استراتژي اصلي آن 5ها به همراه  شاخص
ترسيم كننده الگوي  ،نهگا15در حقيقت اين مجموعه  .گرديده است

  .باشد مديريت طراحي شده مي

  

  
  مدل مفهومي نرم افزار مالينوـ 1شكل 
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 ـ مدل مفهومي مديريت بهم پيوسته منابع آب 2شكل 
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  گيري  بندي و نتيجه جمع -3
المللي از يك  مختلف بينهاي  مرور ديدگاه در تحقيق حاضر ابتدا با

و  ،هاي جهاني آب از طرف ديگر ها و كنفرانس طرف و نتايج اجالس
 يكپارچهمفهوم جامع و مانع مديريت  ،بندي آنها با مقايسه و دسته

سپس با مراجعه به منابع  .منابع آب و امنيت آبي انتخاب گرديد
المللي و نيز اسناد باالدستي مصوب مديريت آب كشور،  بين
هاي مؤثر در اين دو مفهوم انتخاب و احصاء گرديد و با  خصشا

نفر از مديران ارشد آب كشور، اساتيد دانشگاه مرتبط  50مراجعه به 
با آب، مديران ارشد كشاورزي و متخصصين خبره آب كشور با 

گيري چند منظوره چند معياره در فضاي فازي  استفاده از مدل تصميم
 يكپارچههاي اصلي مديريت  شاخص ،FDMافزار  كارگيري نرمه و ب

جهت ارائه الگوي  در نهايتامنيت آبي حاصل شد و منابع آب و 
با تأكيد بر امنيت آبي در كشور با استفاده  ،منابع آب يكپارچهمديريت 

ها و  كليه برنامه ،المللي و اسناد باالدستي بخش آب از كليه مراجع بين
احصاء و  ،سازد محقق مي هايي كه هر شاخص انتخاب شده را فعاليت

با مراجعه به ده نفر از متخصصين ارشد اجرايي و دانشگاهي آب 
افزار  كشور كه در اين زمينه خاص مطالعاتي داشتند و با بكارگيري نرم

MDSS4،  هاي  منابع آب و مدل يكپارچهمدل مفهومي مديريت
  .گردد هاي آن ارائه مي مفهومي شاخص

  
   :هستندكلي نتايج زير قابل حصول بنابراين در يك جمع بندي 

دو موضوع  ،منابع آب اي مديريت يكپارچهه در خصوص شاخص -
هايي كه در ديگر كشورها يا  اول اينكه شاخص .باشد قابل طرح مي

در حاليكه  .تخصيص خاص ندارند ،اند توليدات علمي جهاني ارائه شده
خصيص كه ته شده است هايي مالك قرار داد شاخص تحقيقدر اين 

منابع آب را در  يكپارچهمديريت  ،امنيت آبي دارند به عبارت ديگر
و اين  شده استبراي تحقق امنيت آبي تدوين و ارائه  ،ايران

از . ها اثر قابل توجهي خواهد داشت صبر شاخ ،تخصيص خاص

چه به دليل شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  ،طرف ديگر
ساختار خاص كشور ايران و چه به دليل هدف اين مديريت كه تأمين 

هاي  اء شده با شاخصصهاي اح شاخص ،باشد امنيت آبي در كشور مي
  : است  مدهآ 4در جدول داري هستند كه  هاي معني جهاني داراي تفاوت

 
 هاي جهاني شاخصهاي احصاء شده و  شاخص ـ 4جدول 

  
گي مديريت يكپارچگي مديريت آب و خاك و يكپارچحال اگر 

گي مديريت آب و محيط يكپارچهاي زيرزميني و سطحي را با  آب
 ،شاخص جهاني 12لذا  ،شودزيست با اغماض مفهوم كلي واحد تلقي 

د بود و قابل نخواه تحقيقشاخص احصاء شده در اين  12معادل 
ها يكسان  از شاخص% 60حدود تطبيق و مقابله، در اين صورت 

باشند كه  شاخص داراي تفاوت معني داري مي% 40باشند و تنها  مي
  :عبارتند از

  
به گسترش نقش زنان در مديريت  ،يالملل بينحاليكه در شرايط در  -

در ايران اين شاخص كمترين امتياز را كسب كرده  ،شود آب تأكيد مي
نيست و اين تا حدودي  هاي احصاءشده و در نتيجه در ليست شاخص

هاي اجتماعي و فرهنگي كشور با ديگر كشورها و  به تفاوت در نگرش
 .گردد عمدتاً كشورهاي غربي برمي

كنفرانس (هاي جهاني شاخص
  )دوبلين

هاي احصاء شده در اين  شاخص
  تحقيق

گي مديريت آب و محيط يكپارچ
  زيست

گي مديريت آب و محيط يكپارچ
  زيست

  نگرش سيستمي  نگرش سيستمي
  مشاركت كامل ذينفعان  مشاركت كامل ذينفعان
  توجه به ابعاد اجتماعي  توجه به ابعاد اجتماعي

  ظرفيت سازي نيروي انساني  ظرفيت سازي نيروي انساني
  در دسترس بودن اطالعات پايه در دسترس بودن اطالعات پايه
  تخصيص عادالنه منابع آب  تخصيص عادالنه منابع آب

نرخ گذاري همراه با كمكهاي 
  مالي هدفمند

  حكمراني آب

هاي  آوري پذيرفتن بهترين فن
  موجود

عنوان پذيرفتن حوضه آبريز به 
  مهمترين واحد

  گي مديريت آب و خاكيكپارچ  گذاري پايدار و مطمئنسرمايه
گسترش نقش زنان در مديريت 

  آب
گي مديريت آبهاي يكپارچ

  زيرزميني و سطحي
در نظر گرفتن آب به عنوان 

  كاالي اقتصادي
هاي هماهنگ در  اعمال سياست

  بخش آب
  تأمين آب مطمئن براي مردم  ـ
  مناسب تدوين ساختار  ـ
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هاي موجود  آوري برداري از بهترين فن بهره ،يالملل بينشرايط در  -
اين شاخص مورد توجه جدي  ،در ايران. باشد مورد توجه و تأكيد مي

قرار نگرفته است، البته اين امر نشان از عدم توجه به اين امر مهم در 
هاي ديگر  تر بودن شاخص مديريت آب كشور از يك طرف و اساسي

  . در مقايسه در كشور ما است
 
مقوالت اقتصادي چون نرخ گذاري، كمك  ،يالملل بينشرايط در  -

مطمئن و تلقي آب به عنوان يك  گذاري هدفمند دولتي، سرمايه
در ايران مقوالت  .باشد كاالي اقتصادي مورد توجه و تأكيد مي

اند و  مهمتر از ابعاد اقتصادي تلقي شده ،مديريتي و ساختاري و نهادي
  . پيام مهمي را براي مديريت آب كشور در بردارد ،اين نتيجه

 
مهمي تلقي  شاخص حكمراني آب به عنوان مؤلفه ،ايران شرايط در -

المللي مورد توجه قرار نگرفته  اين شاخص در سطح بين ،شده است
ساله مديريت آب در اين  5000است، گرچه كه به دليل سابقه 

سرزمين و اعالم تمدن ايراني به عنوان تمدن آبي در نزد بسياري از 
به دليل ركود يك قرن اخير در موضوع  ،المللي پژوهشگران بين
مؤلفه توسط خبرگان آب كشور مهم تلقي گرديده  حكمراني آب، اين

  .جالب اينكه به عنوان اولين اولويت هم لحاظ شده است و
 
هاي هماهنگ در بخش آب در ايران به عنوان  اعمال سياست -

المللي  اين شاخص در سطح بين ،مؤلفه مهمي محسوب شده است
باشد كه  اهميت آن در ايران بدين لحاظ ميو مورد توجه قرار نگرفته 

هاي نيرو،  موضوع آب در وزارتخانه ،در ساختار تشكيالت حكومتي ما
جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و سازمان محيط زيست جايگاه دارد 

هاي اصلي مديريت  ها خود يكي از چالش و ناهماهنگي اين دستگاه
المللي با تشكيل وزارت  در حاليكه در سطح بين .باشد آب ميمنابع 

ها شده  ط زيست سعي در تمركز منطقي اين پراكندگيآب و محي
است، جالب اينكه يكي از استراتژيهاي مورد توجه در اين رساله 

  . باشد تشكيل وزارت امور آب و محيط زيست مي
 
پذيرفتن حوضه آبريز به عنوان مهمترين واحد تشكيالتي مديريت  -

المللي  بينآّب در ايران مهم تلقي گرديده است، اين شاخص در سطح 
چرا كه در اكثر كشورهاي پيشرفته در . مورد توجه قرار نگرفته است

امر مديريت آب بيش از پنج دهه است كه حوضه آبريز نه تنها مبناي 
تشكيالت مديريت آب بلكه تا حدودي مبناي تقسيمات كشوري آنها 
هم قرار گرفته است، در صورتيكه در ايران تا سه سال قبل ساختار 

تي مديريت آب كشور تا حدودي بر مبناي حوضه آبريز بود تشكيال
اي استاني  كه متأسفانه با تصويب قانون تشكيل شركتهاي آب منطقه

ترين چالشهاي  اين مبنا هم از دست رفت و اكنون يكي از اصلي

باشد، كه در  مديريت آب كشور فقدان مديريت در حوضه آبريز مي
 يكپارچهن شاخصهاي مديريت به عنوان يكي از مهمتري تحقيقاين 

  . منابع آب احصاء گرديده است
 

گيري كرد كه شاخصهاي چهارده  توان چنين نتيجه در مجموع مي
هم منطبق با شاخصهاي  هاي تعيين شده، و استراتژي گانه احصائي

المللي است و هم با شرايط و مقتضيات كشور ايران هماهنگي و  بين
 باشد  همخواني دارد و از جامعيت الزم برخوردار مي
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