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تدوین و اعتبارسنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه منابع آب در
سکونتگاههای روستایی نواحی خشک و نیمه خشک ،مطالعه موردی :ناحیه
بجستان در جنوب خراسان رضوی
مصطفی طالشی ،دانشیار گروه علوم جغرافیایی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
حسین کفاش ،1دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده
ناکارآمدی مدیریت منابع آب ،بویژه در نواحی خشک ونیمه خشک ،موجب پدیداری گرایشهای
نوین مبتنی برارزش گذاری به نظام مندیهای اکولوژیک در برابرمنافع اقتصادی ،رویکردهای
غیرسازهای به جای سازهای ،مدیریت تقاضا محوربه عرضه محور و درنهایت برنامهریزی مدیریت
توسعه متوازن ناحیهای ،بجای توسعه بخشی محور آب ،شده است .این مقاله با بهرهگیری ازابزارهای
مشارکتی و نظرسنجی از اندیشمندان حوزه منابع آب نواحی خشک ،معیارهای بنیادی در مدیریت
یکپارچه منابع آب را تدوین و اعتبارسنجی نموده ،و با روش شناسی تحلیلی و ترکیبی ،با کمک مدل
دلفی ،مولفهها و شاخصهای الگوی پایدارمدیریت منابع آب ،را تعیین و طی دو مرحله به وسیله
نظرسنجی از متخصصان مرتبط نتایج اخذ و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی()AHP
معیارهای الگوی مدیریت پایدار ،در قالب چهار معیار زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی و11
زیر معیار از طریق مقایسه زوجی امتیازدهی و با نرمافزار اکسپرت چویس اعتبارسنجی شده است.
همچنین شش الگوی پایداری منابع آب ،شناسایی و الگوی «مدیریت یکپارچه منابع آب» به عنوان
پایدارترین الگو برای مناطق خشک و نیمه خشک تعیین شده است .در این پژوهش ،الگوی یکپارچه
مدیریت منابع آب با اعتبارسنجی شاخصهای زیست محیطی (سازگاری با محیط زیست ،توجه به
تغییرات آب و هوا ،بهرهبرداری پایدار و اکولوژیک از آبها) ،اجتماعی (بهبود معیشت ذینفعان،
توانمندسازی ساختارها ،تغییرنگرش از رویکرد مهندسی به اجتماعی) ،اقتصادی (تلفیق سرمایه آبی با
سرمایه اجتماعی ،یکپارچگی تخصیص منابع مالی و کارایی و بهره وری) ،و نهادی (توجه به ارتباطات
بین بخشی ،مشارکت ذینفعان و تاب آوری در شرایط بحرانی) تدوین شده است.
کلمات کلیدی :الگوی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب ،معیارهای اثربخش ،ناحیه جغرافیایی
بجستان ،خراسان رضوی

 - 1نویسنده مسئول مقاله:

hosainkaffash@gmail.com
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مقدمه
توسعه پایدار 1در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه اندیشمندان حوزه توسعه و تاکید
نهادهای بین المللی قرار گرفته است .زیرا تخریب نگران کننده محیط زیست و منابع
طبیعی در نتیجة کاربرد تکنولوژیها (زاهدی )1711،منجر به تغییر نگرش به الگوهای
سنتی رشد اقتصادی شده ونتایج مثبت آن به گونهای درکنفرانس محیط زیست استکهلم
(مهشواری ،)1711 ،کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ( 1811آزاد ارمکی،
افتخاری )1718 ،و کنفرانس ریو  1881مطرح و بصورت توصیههای مهم دستور کار
 ،11تشکیل کمسیون توسعه پایدار در سازمان ملل متحد که در نهایت اهداف توسعه
پایدار طرح ریزی شده است (عطری .)1718 ،مفهوم توسعه پایدار ناظر براین واقعیت
انکارناپذیر است که مالحظات مربوط به اکولوژی میتواند و باید در فعالیتهای
اقتصادی به کار گرفته شود (رادکلیف .)1717،بدین ترتیب پایداری توسعه به معنای
تلفیق اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان بدون
آسیب به توانایی نسلهای آتی برای برآوردن نیازهایشان است ( 1.)OECD،2001بدین
ترتیب بایستی راه کارهایی برای پایداری توسعه و برای رفع و یا تعدیل مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی (حال و آینده) تدوین و ارائه شود (کارآموز،
محمدپور .)1781 ،اما به نظر میرسد ،دستیابی به پایداری در سکونتگاههای روستایی از
موفقیت کمتری برخوردار بوده است .به گونهای که ،هنوز رهیافت و شیوههای تطابق با
شرایط اجتماعی_اقتصادی در کاهش روند ناپایداری بویژه در منابع پایه ،با
محدودیتهای اساسی روبرو است .در این بین« ،منابع آب» ،که نه تنها حیات نوع بشر،
بلکه بقا تمام فعالیتهای توسعهای ،به آن وابسته است ،به شدت در معرض تهدید و
تخریب قرار گرفته و نیازمند به توجه اساسی است .زیرا آب نقش بی بدیلی درتکوین
و توسعه سکونتگاههای انسانی داشته است ،تا آن حدکه«آب را محور و محرک توسعه»
دانسته (سلطانی وعلیزاده ،)1781 ،و مولفه بنیادی درتغییر اقلیم ،انرژی ،غذا ،تباهی
The Organisation for Economic Co-operation and Development
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زیست محیطی وتوسعه اقتصادی شناخته شده است (محمد ارشدی .)1781 ،در نگاه
اخیر به پارادایم جدید و رویکردهای نواندیشانه در مدیریت آب"،قطع آگاهانه پیوند
رشد اقتصادی و مصرف آب"( )Peter H. Gleick,2000نیز مورد تاکید قرار گرفته
است و البته این در شرایطی است که بیش از 1میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم و بیش
از دو برابر این تعداد به بهداشت عمومی دسترسی ندارند و انتظار میرود تقاضا برای
آب تا سال  1212به میزان یک سوم افزایش یابد ( .1)WWDR,2018از این رو است
که مدیریت پایدار منابع آب ضرورتی اجتناب ناپذیراست .در تایید این رویکرد نیز
همچنان گفتمان جهانی آب معتقداست که بحران آب ،ناشی از کمبود فیزیکی آب
نیست ،بلکه نتیجه انبوهی از ناکامیهای نهادی و سیاسی در مدیریت منابع آب است
(پشتوان .)1781 ،از سوی دیگر رشد جمعیت ،تغییر استانداردهای زندگی وتوسعه
کشاورزی آبی نیز ،سه محرک اصلی برای توسعه چشمگیر زیرساختهای آبی در قرن
بیستم بشمار میرود که در نهایت برداشت آب شیرین را تقریبا به بیش از  1برابر
افزایش داده است.

شکل -7مولفههای مدل مدیریت پایدار منابع آب ،کارآموز و همکاران ()7901
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منابع آب که از اجزای بنیادی در توسعه پایدار روستایی است باید ابعاد آنرا به دقت
شناخت و امکان دستیابی به آن برای روستاییان فراهم شود (صالحی .)1717 ،مدیریت
تأمین و توسعه منابع آب به عنوان یک عامل پویا و مؤثر در جهت سیاست گذاری،
برنامهریزی و ایجاد امکانات الزم برای بهرهگیری از منابع آب ،ازسالها پیش شکل
گرفته و توجه عمده خود را به توسعة منابع آب ،موضوعات زیست محیطی ،سیاسی،
حقوقی و سازمانی معطوف کرده است (محمودی .)1711 ،در همین ارتباط در تعریف
) ،(Loucks,1997سیستمهای پایدار منابع آب به نحوی طراحی و مدیریت میشوند تا
کامالً اهداف جامعه را درحال حاضر و آینده ،در حالی که سازگاری اکولوژیکی و
زیست محیطی و هیدرولوژیکی آنها را نیز حفظ میکنند ،برآورده سازند .البته این نکته
هم قابل توجه است که منابع آب از لحاظ اندازه گیری کمیّت فیزیکیشان منابع
پیچیدهای هستند و اندازهگیری آنها نیاز به دانش کافی از کل آب در دسترس دارد (بریم
نژاد( )1717 ،شکل .)1ردیابی در ادبیات و منابع نشان میدهد که در دهههای اخیر،
الگوهای بسیاری در مدیریت منابع آب ،تبیین و تدوین شده است و نظریه پردازان
هریک براساس شاخص های اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و نهادی ،الگویی
خاص از مدیریت منابع آب طرح ریزی کردهاند (شکل .)1مدیریت جامع حوضه آبخیز،
مدیریت اکولوژیک منابع آب ،مدیریت جامع منابع آب ،مدیریت یکپارچه منابع آب،
مدیریت منا بع آب زیرزمینی ،مدیریت مشارکتی و مدیریت مصرف و افزایش راندمان
مصرف ،نمونه هایی از الگوهای مدیریت منابع آب است که هریک به دنبال شیوههای
پایدار در مدیریت منابع آب میباشند .با توجه به ادبیات مربوط به توسعه نظری هریک
از این الگوها ،شناخت مفاهیم پایه ،بسیار درخور توجه است .در این نظرگاه در
رویکرد سیستمی حاکم براین تحقیق همواره پیوند ارزشهای فرهنگی-اسالمی نیز
مورد توجه بوده و در این ارتباط ،شایسته است در این بخش ،به تاکید «قرآن کریم»
درمورد توسعه پایدار و یکپارچه نیز مورد توجه قرار گیرد .دراین دیدگاه کالم خداوند
به صراحت دربیان توسعه مطلوب و موافق باحکمت و فلسفه آفرینش ،توسعهای را
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مطلوب و مناسب ارزیابی میکند که به دور از هرگونه تصرفات و تغییرات فساد آمیز
باشد .در قرآن کریم ،هرگونه توسعهای که منجر به تخریب محیط زیست و نابودی و
فساد در زمین شود ،تصرفات مخالف با اهداف و حکمت آفرینش است( 1منصوری،
.)1781

شکل -8فرایند مدیریت یکپارچه منابع آب ،ستاد احیای دریاچه ارومیه ()7931

امروزه یکی از مهمترین دغدغههای توسعه پایدار روستایی ،کمبودهای اساسی در
طرح ریزی چارچوب مفهومی روشن و دقیق از معیارهای و ساختارهای مدیریت منابع
آب برگرفته از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی بوم محور محلی است .این پژوهش بر
آن است تا با واکاوی معیارهای بنیادین مدیریت منابع آب ،مولفهها ،معیارهای و الگوی
بومی از مدیریت منابع آب را در نواحی روستایی خشک و نیمه خشک با بهره گیری از
فنون برنامه ریزی مشارکتی بازآفرینی نماید تا درپی آن با تعمیق و با زندهسازی
نگرشهای حوزه مدیریت به تدوین و اعتبارسنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه
منابع آب ،نزدیکتر شود.
1

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَِّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَِّذِی عَمِلُوا لَعَلَِّهُمْ یَرْجِعُونَ( .سوره روم ،آیه )11
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معرفی ناحیه پژوهش
ناحیه پژوهش درشهرستان بجستان ،استان خراسان رضوی و در حاشیه حوضه آبریز
داخلی ایران ،این ناحیه در عرض جغرافیایی  71درجه و  1دقیقه تا  71درجه و 11
دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  11درجه و  71دقیقه تا  11درجه و  71دقیقه شرقی،
واقع شده است (شکل .)7از نظر طبیعی ،دارای دو منطقه کوهستانی و کویری است،
ناحیه کوهستانی در افزایش بارش ،تعدیل دما و تشکیل خاک حاصلخیز و بالطبع
افزایش سکونتگاهها و در ناحیه کویری بدلیل کاهش بارش ،افزایش دما و تبخیر در
استقرار سکونتگاههای روستایی پراکنده موثربوده است .شیب عمومی نواحی مرکزی و
جنوبی خراسان رضوی ،باعث زهکش آبهای سطحی و زیرزمینی ،و توسعه منابع آبی
در بخش شمالی حوضه آبریز بجستان شده است .ناحیه جغرافیایی بجستان در حوضه
آبریز کویر بجستان ،واقع ،و بخشهای مرکزی و جنوبی خراسان رضوی و بخشهایی
از شمال خراسان جنوبی را دربرگرفته است .این حوضه به همراه زیرحوضه دیگر در
شرق کشور و جزء حوضه آبریز مرکزی ایران میباشد (وزارت نیرو .)1717 ،از طرفی
حوضه آبخیزکویر بجستان ،بخشهای وسیعی از خراسان رضوی و شمال خراسان
جنوبی(11زیرحوضه) را شامل میشود ،که درسالهای اخیر در غالب مطالعات بیالن
آب از طرف وزارت نیرو مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

شکل -9موقعیت زیرحوضه آبریز کویر بجستان

تدوین و اعتبارسنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه منابع آب در...

11

دادهها و روشها
روششناسی این پژوهش بنا به ضرورت موضوعی ،ساختار فضایی ناحیهای مورد
مطالعه با بهرهگیری از رویکرد سیستمی و به دور از پیش داوری ،از روش تحلیلی و
تبیینی استفاده شده است .با توجه به تنوع شاخصها و مولفههای محیطی و انسانی
موثر در این پژوهش ،با ردیابی موضوعی و مفهومی در منابع و نیز انجام مصاحبه و
پرسشنامه هدفمند به روش دلفی مولفهها و شاخصها احصاء و مورد ارزشگذاری
قرار گرفته است .در این ارتباط تکنیک دلفی نیز به عنوان الگویی مناسب برای تحلیل و
مقایسه نظر اندیشمندان این حوزه مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفت ( & Stone Fish

 .)Busby, 2005, Linstone & Turoff,2002درخصوص انتخاب گروه صاحب نظران
و متخصصان نیز برخالف روال معمول و باتوجه به تاکید اکثر صاحب نظران ،تخصص
افراد مدنظر بوده نه انتخاب تصادفی ،و پژوهشگران حلقه دلفی ،براساس اطالعات و
دانش متخصصان از موضوع مورد پژوهش ،انتخاب شدهاند .براین اساس ،در گام اول
 11نفر صاحب نظر خبره از جمله استادان دانشگاه ،متخصصان و کارشناسان حوزههای
آب ،منابع طبیعی و برنامهریزی روستایی ،که در زمینههای آب ،مدیریت منابع آب و
توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی ،نظریه پرداز و صاحب نظر بودند ،انتخاب شدند.
درمرحله دوم با طرحریزی پرسشنامه باز و با تعیین سوالهای کلیدی در سه بخش
مهم ،شاخصهای مدیریت منابع آب ،الزامات الگوی پایدار مدیریت منابع آب ،دستیابی
به راهبرد مدیریت منابع آب و ابزارها و شیوههای الزم برای عملی سازی راهبرد
پیشنهادی ،مورد بازشناسی و تدوین شده است .برای تسریع و تسهیل این فرآیند کار،
تعداد  72پرسشنامه آنالین تهیه و از طریق ایمیل و شبکههای اجتماعی برای متخصصان
ارسال و توسط آنان تکمیل و هم زمان نیز ،با 11نفر از دیگر پژوهشگران با روشهای
مصاحبه تلفنی و حضوری نظرات مبسوط متخصصان نیزاخذ شد .بدین ترتیب عالوه بر
پرسشنامه ،مصاحبه تلفنی و حضوری پیرامون نظرسنجی از معیارهای اساسی در
وضعیت منابع آب در زمان حال و پیشبینی آنها از آینده و ویژگیها و الزامات الگوی
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مدیریت منابع آب ،نیز انجام شده و همزمان یافتههای بدست آمده با بهرهگیری مجدد
از منابع ،مولفهها و شاخصهای موثر تبیین و تدوین شده است .در ادامه برای
نظرسنجی الگوی پایداری منابع آب ،با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی()AHP
وزن هریک از مولفهها و شاخص های الگوی پایدار منابع آب محاسبه و براساس آن،
الگوی مناسب از طریق نرم افزار اکسپرت چویس 1ارزشگذاری شده است .روایی
ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان بررس ی و تایید شد و برای آزمون
پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه حاصل از ضریب آلفای کرونباخ 2/11
درصد به دست آمده است.
با توجه به بهره گیری از روش تصمیم گیری چند معیاره و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 AHPضروری است که توضیحاتی در باب انتخاب این روش بیان شود .در واقع
تصمیمگیری مستلزم انتخاب راهی از میان راهها است .یعنی اگر تنها یک راهکار وجود
داشته باشد ،دیگر تصمیم گیری معنا ندارد .برای تصمیم گیری قبل از هرچیز به داده
نیاز است .البته در تصمیم گیری نه تنها کیفیت دادهها و اطالعات ،بلکه مقدار اطالعاتی
که گردآوری و تحلیل میشود نیز حائز اهمیت است (مومنی .)1711 ،تصمیمگیری
فرآیندی است که دربرگیرنده فعالیتهای متوالی است که از شناخت مسئله تصمیم
گیری شروع میشود و با ارائه پیشنهاد به پایان میرسد (پورطاهری .)1781 ،روش
تصمیمگیریهای چند معیاره ،مبنای عملکرد را برپایه مقایسه گزینهها قرار میدهد و به
دو طبقه کلی تقسیم میشود ( )Arisony,2007تصمیمگیری چند معیاره ،شامل
روشهایی است که به افراد کمک میکند براساس چندین معیار متفاوت و گاها متضاد،
تصمیم بگیرند .پس از بررسی و تصمیمگیری درباره اجزای کوچکتر ،این اجزا مجددا
گرد آمده ،تمایالت کلی تصمیم گیران را نشان میدهد( .دنگ )1888 ،به عالوه با
افزایش تعداد گزینهها و معیارها ،تعداد مقایسات نیز افزایش مییابد (رئیسی و همکاران
به نقل از کوربراگا و همکاران. )1227 ،
expert choise

1
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تعیین شاخص ها و الزامات

پرسشنامه باز

انتخاب و تبیین معیارها

مصاحبه

اولویت بندی مولفه ها

روش دلفی

تهیه مدل سلسله مراتبی

روش AHP

مقایسه زوجی و وزن دهی الگوها و معیارها

پرسشنامه مدل تحلیل سلسله

18

مراتبی

شکل -8فرآیند جریانی تدوین و اعتبار سنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه منابع
آب

در واقع روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPروش تصمیمگیری است که با
شناسایی و اولویت بندی عناصر ،تصمیمگیری عملی میشود .سپس با اولویت بندی
عناصر در فرایند برنامهریزی ،برنامه ریز قادر به دستیابی راه حل بهینه میشود
( .)Lee,2003بنابراین پس از تبیین اهداف کلی و بیان مقاصد (اهداف عملیاتی)
برنامهریزی و تهیه گزینه های مختلف برای رسیدن به اهداف و مقاصد برنامه ریزی،
«ارزیابی» صورت می پذیرد تا بر اساس شایستگی نسبی هریک از گزینهها ،گزینه
مطلوب یا بهینه انتخاب شود( .زبردست)1711 ،
نتایج و بحث
با توجه به گستردگی حوضه آبریز کویر بجستان و ضرورت دقت در پژوهش و
صحت اطالعات ،این پژوهش محدوده مطالعاتی بجستان – یونسی که از نظر تقسیمات
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سیاسی منطبق بر محدوده شهرستان بجستان نیز میباشد را به عنوان ناحیه پژوهش و
مطالعه انتخاب کرده است .زیرحوضههای آبریز بجستان–یونسی ،نیز به  1زیرحوضه
دیگر تقسیم شده است که عبارتنداز-1 :حوضه مرکزی (بجستان)-1 ،حوضه مطرآباد
(نوبهار)  -7حوضه دشت سرابی (انارستانک)-1 ،حوضه ابوالخازن -قاسم آباد و -1
حوضه منصوری -سردق.
وضعیت منابع آب حوضههای مورد پژوهش :با توجه به مطالعات و پژوهشهای انجام
گرفته کل میزان آب ورودی به حوضه آبریز بجستان برابر با  171/11میلیون مترمعکب
و حجم خروجیهای حوضه معادل 111/11میلیون مترمکعب است ،که کسری حجم
مخزن حوضه رقمی بالغ بر  11/1میلیون مترمکعب را شامل میشود .در سالهای اخیر،
روند بهرهبرداری بیرویه و غیر اصولی از اوایل دهه1712ه.ش ،با حفر حدود 117حلقه
چاه عمیق با برداشت  11/1میلیون مترمکعب در سال ،که  11/1درصد از حجم برداشت
را شامل میشود آغاز شده است (جدول.)1
جدول  -7منابع آب زیرزمینی حوضه بجستان-سال آبی ( 7931-31وزارت نیرو)7931،
نوع منبع آبی

چاه

قنات

چشمه

جمع

تعداد

117

721

11

121

درصد

11/1

18/1

7/1

122

برداشت درسال (میلیون مترمکعب)

11/1

11/1

2/1

11/1

درصد

11/1

11

2/7

122

البته مطالعه پراکندگی قناتها نشان میدهد که اکثر قناتهای حوضه در نیمه
جنوبی و در مناطق کوهستانی واقع شدهاند .هرچند از نظر تعداد  1891درصد منابع آب
زیرزمینی به قناتها اختصاص دارد ،اما سهم برداشت سالیانه آنها تنها 11درصد از کل
منابع آب زیرزمینی و حوضه آبریز منطقه میباشد .هرچند میزان نزوالت جوی بخش
جنوبی حوضه تقریبا دو برابر (122میلیمتر بارش سالیانه) نیمه شمالی است ولی به
علت اینکه شیب عمومی به سمت شمال حوضه است و آبهای سطحی و زیرزمینی به
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81

آن سمت جریان مییابد ،در بخش فوق (جنوبی) سفرههای غنی در آبخوانها تشکیل
نشده و عمدتا منبع تامینکننده آب قنوات و چشمهها آبهای سطحی و کم عمق بوده که
به شدت تحت تاثیر تغییرات فصلی میباشد .میتوان گفت بر خالف مناطقی که دارای
آبها و جریانهای سطحی هستند و همیشه شرایط به نفع باالدست حوضه رقم
میخورد ،این شرایط در مناطق خشک ،برعکس است و معموال نواحی باالدست از نظر
منابع آبی فقیر و ضعیف میباشند.
بیالن آب حوضه بجستان در سال آبی  1781-81نشان میدهد که تنها  11/1درصد
از کل حجم بارش حوضه تجدیدشده و در منابع آب منطقه ذخیره شده است .افزایش
دمای هوا در سالهای اخیر نشان میدهد که نزدیک  82درصد نزوالت جوی به
صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج میشود و نقشی در تغذیه منابع آب زیرزمینی
نداشته است (جدول.)1
جدول-8بیالن آب حوضه بجستان درسال آبی7931-31
ارتفاع بارش

77/8

آب برگشتی به آبخوان

77/1

حجم بارش

711

تغذیه زیرزمینی از جریان سطحی

2

حجم تبخیر و تعرق

777

کسری مخزن

-12/1

حجم آب تجدید شونده

11

جریان سطحی و انتقالی ورودی

1/1

حجم آبهای سطحی

1/1

جریان سطحی و انتقالی خروجی

1/1

حجم تغذیه آبخوانهای زیرزمینی از بارش

17/1

آب زیرزمینی ورودی

1/1

ماخذ  :شرکت آب منطقهای خراسان رضوی( 1781 ،ارتفاع به میلیمتر-حجم به میلیون مترمکعب)

مطالعات نشان میدهد که بیالن آب ساالنه با کسری مخزن  -12/1میلیون مترمکعب
مواجه میباشد ،و این امر موجب شده که طی  11سال گذشته به طور متوسط ساالنه
 72سانتیمتر از سطح آبهای زیرزمینی افت نماید .مهمترین عامل در اضافه برداشت از
مخازن زیرزمینی ،چاههای عمیق میباشد که  87/1درصد از کل آب مصرفی در این
بخش مصرف میشود (جدول.)7
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جدول -9الگوی میزان مصرف آب حوضه بجستان در سال7931-31
مصارف

سطحی

زیرزمینی

جمع

درصد

کشاورزی

1/1

11/1

11/8

87/1

شرب و بهداشت

2

1/1

1/1

7/1

صنعت و خدمات

2/1

1/1

1/1

7

جمع کل

1/88

11/1

11/1

122

ماخذ :شرکت آب منطقهای خراسان رضوی1781 ،

در  11سال گذشته به دلیل بهرهبرداری از چاههای عمیق حوضه و افزایش سطح
زیرکشت محصوالت کشاورزی ،روند مهاجرت روستاییان به شهرها ،سیر صعودی
داشته است .به گونهای که در حال حاضراکثر نقاط روستایی یا تخریب و خالی از
سکنه شدهاند و یا با رشد منفی جمعیت مواجه میباشند.
شاخصهای الگوی پایدار مدیریت منابع آب :مطالعات اخیر در مورد روشهای مدیریت
منابع آب نشان میدهد که دیدگاه صاحب نظران و ایدههای آنان در پایداری زیست
بومها ،بسیار متنوع و متفاوت است .در این پژوهش نیز با کنکاش در منابع داخلی و
خارجی و نیز بهره گیری از نظرات و ایدههای اساتید صاحب نظر مرتبط با موضوع
تحقیق در ایران به لحاظ توجه شرایط بومی و بویژه ناحیه جغرافیایی بجستان،
مجموعهای از شاخصهای پایداری تهیه و با استفاده از روشهای دلفی ارزش سنجی و
سپس با روش  AHPوزندهی و رتبهبندی گردید .تحلیل این شاخصها نشان میدهد
که رویکردها در مدیریت منابع آب درح ال دگرگونی و تحول است .تحولی که به دنبال
ایجاد تعادل در سیستمها و توسعه دیدگاه کل نگر و ترکیبی است .میتوان گفت هرچه
زمان میگذرد دیدگاههای اکولوژیک و ارگانیک بیشتر مورد توجه و تاکید صاحب
نظران قرار میگیرد .در این راستا ،راه حلهایی مبتنی بر طبیعت  )NBS(1بیشترمورد
توجه قرار گرفته و از فرآیندهای طبیعی برای کمک به بهبود مدیریت آب استفاده
Nature-based solutions

1
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میشود .رویکرد  NBSشامل حفاظت و بازسازی اکوسیستمهای طبیعی و افزایش یا
ایجاد فرایندهای طبیعی در اکوسیستمهای اصالح شده یا بازنگری است
(.)WWDR,2018
در این بیان ،نیز پس از مرور منابع و دستیابی به دیدگاه های متخصصان داخلی و
خارجی و با هدف شناسایی شاخصها و الزامات «مدیریت پایدار منابع آب» مناطق
خشک و نیمه خشک ،پرسشنامه باز با طرح سه سوال کلیدی ،در رویکرد متخصصان و
کارشناسان مرتبط با علوم آب ،محیط زیست و برنامهریزی روستایی مورد بازشناسی
قرار گرفت .با استخراج نتایج آثار پژوهشی ایدههای متفاوت برای مدیریت پایدار منابع
آب فراهم آمد که خالصه این رویکردهای در قالب جدول  1آورده شده است.
جدول 8-بیان شاخصها و الزامات «مدیریت پایدار منابع آب» از دیدگاه صاحب نظران
الزامات

صاحب نظر

کارایی ،عدالت  ،سازگار با محیط زیست

(عباس دهقان)1781،

برنامه ریزی و اجرا و اجماع سازی و سیاستگذاری

(زهرایی)1781،

گفتمان آب (ایجاد مجلس محلی)

(ضرغامی)1781،

جامع نگری در برنامهریزی و مطالعات ،مشارکت در مدیریت ،یکپارچگی در
تخصیص
تمامی حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی را در برگیرد
اجماع قوی میان کنشگران ،از طریق ایجاد فضای گفتگو و اعتمادسازی متقابل

(واسطه)1781،
(عمرانیان و
داوری)1781،
(عمرانیان و
داوری)1781،

بکارگیری سامانههای حسابداری آب ،باهدف استانداردکردن نحوه سازماندهی

(شفیعی

دادهها و اطالعات

وکریمی)1781،

تغییرمدیریت یک تنه و بدون مشارکت مردم ،به مدیریتی مبتنی برتعامل بامحیط
«اجتماعی-اقتصادی»
تکمیل وتدقیق اطالعات مربوط به منابع آب سطحی وزیرزمینی ازطریق تهیه
شناسنامه تفصیلی حوضه آبریز

(انصاری)1781،
(ضیائی)1781،

38

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 7931

ضرورت توجه به ارتباطات بین بخشی( )interconnectednessدر مدیریت منابع آب
برنامهریزی توسعه براساس آب قابل برنامهریزی در سطح هر حوزه
تشکیل و فعال شدن نهادی بین بخشی وبین دستگاهی ،مشارکت جدی وموثرذی
نفعان اصلی حوضه آبریز
بازتعریف ،تدوین و اجرای برنامه آمایش کشور در قالب یک «برنامه فرانهادی با
محوریت آب» متناسب با شرایط و ظرفیتهای توسعه کشور
بهرهگیری از مدل انتقال دانش علمی «پژوهش-ادغام-بهره برداری» باهدف مهیاکردن
شرایطی که تحت آن ،علم میتواند برتصمیمات سیاسی تاثیرداشته باشد
دستیابی به ایجاد سواد آبی ،گسترش روحیه مسئولیتپذیری و مطالبهگری ،توضیح
مبانی و دالیل حفاظت از منابع آبی و راهکارهای آن از طریق آموزش

)(Louks,1997
(بزرگ زاده،
موسوی)1781،
(جنگی مرنی)1781،
(مجیدی)1781،
(کالهی)1781 ،
(رسولی)1781،

شناخت سطح «سرمایه اجتماعی» هرمنطقه و تلفیق آن با میزان «سرمایه آبی» آن
منطقه ،به عنوان الگو و رهیافتی برای تدوین راه حلها و برنامه های مدیریت منابع

(حب وطن)1781،

آب
در هم تنیدگی بحثهای آب و اشتغال ،در چهار حوزه ،کشاورزی ،اشتغال زایی،
مشاوران و پیمانکاران عرصه آب و در نهایت عرصههای میان رشتهای و جدید
تغییر رویکردهای مدیریت منابع آب از نگرش هیدرولوژی مهندسی تا هیدرولوژی
اجتماعی و پذیرش انسان به عنوان جزئی تفکیکناپذیر و یکپارچه با چرخه
هیدرولوژی

(سمیعی)1781،
(قلی زاده،
قهرمان)1781،

الزمه رویکرد نو مدیریت منابع آب« ،نگاه انتقادی به گذشته» ،با تاکید بر مدیریت
تقاضا ،بهینهسازی مصرف و برنامهریزی توسعه در حیطه ظرفیت اکولوژیک

(اردکانیان)1781،

حوضههای آبریز
مدل مدیریت مشارکتی بر منابع آب و خاک

(حیدریان)1781،

همزمان با انجام مرحله پرسشنامه آنالین ،مصاحبههای نیمه سازمان یافته با
متخصصان صورت گرفت و باروش تحلیل محتوا ،دیدگاههای اساسی استخراج و
جمعبندی گردید .به دلیل تنوع و تعدد دیدگاههای کارشناسی اندیشمندان حوزه
مدیریت منابع آب ،معیارهای پیشنهادی مشترک که حاوی نوآوری و جامعیت بودهاند،

تدوین و اعتبارسنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه منابع آب در...

81

در غالب چهار معیار اصلی اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و نهادی دستهبندی شد
که در شکل 1بیان شده است.

شکل -1معیارهای اساسی الگوی پایدارمدیریت منابع آب

پس از تعیین معیارهای الگوی مدیریت منابع آب ،براساس معیارهای فوق و ردیابی
در منابع پر استناد ،با سنجش پرسشنامه وتحلیل محتوی مصاحبه ،مولفههای مدیریت
پایدار منابع آب تعیین شده و با هدف اولویتبندی و وزندهی ،مولفههای مذکور برای
کارگروه کارشناسان و اندیشمندان ارسال شد (جدول.)1
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جدول  -1تعیین مولفههای مدیریت پایدار منابع آب ( براساس منابع و کارگروه
کارشناسی )
مولفه ها بر اساس کارگروه کارشناسی

مولفه ها بر اساس منابع
1

مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی

1

رویکرد اقتصادی به آب

1

مدیریت جامع منابع آب

1

مدیریت کل نگر و مبتنی بر علوم میان رشتهای

7

مدیریت مشارکتی

7

مدیریت منابع آبی آب محور

1

مدیریت یکپارچه منابع آب

1

مدیریت مولدپایداری منابع آب وسرزمین

1

مدیریت جامع حوضه آبخیز

1

مدیریت مشارکتی بر منابع آب

1

رویکرد دانش بومی

1

مدیریت پیوسته منابع آبی

1

مدیریت مصرف و افزایش راندمان مصرف

1

مدیریت اکولوژیکی منابع آب

1

رویکرد انطباق پذیری و تابآوری

8

رویکردتوانمندسازی اجتماعات روستایی

پس از تکمیل  11پرسشنامه (از 72پرسشنامه ارسال شده) ارزشگذاری مولفهها و
شاخصهای اثرگذارتوسط کارگروه کارشناسی و بر اساس مدل کلی سلسله مراتبی،
الگوی پایداری منابع آب تدقیق شد و برای هریک از چهار معیار اصلی پایداری (سطح
یک) ،تنها  7معیار که ابعاد مختلف پایداری را دربرداشته باشد انتخاب و مراحل بعدی
پژوهش با استفاده از همین  11معیار ادامه یافت (شکل.)1
معیارها و شاخصهای تاثیرگذار بر الگوی پایدار منابع آب از طریق منابع اسنادی،
پرسشنامهها و مصاحبههای کارشناسی بدست آمد و پس از تلخیص و جمعبندی ،با
نظر کارشناسان ،از طریق روش ،AHPمقایسه زوجی زیرمعیارها و شاخصهای الگوی
پایدار ،در چهار مولفه زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی ،برای هریک از از
معیارها ارزش گذاری انجام شد (جدول.)1
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تدوین و اعتبارسنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه منابع آب در...

شکل  -1الگوی سلسله مراتبی مدیریت پایداری منابع آب
جدول -1ارزشگذاری شاخصهای تاثیرگذار در هریک از معیارهای الگوی پایدار
مدیریت منابع آب
معیار
زیست محیطی

اجتماعی

اقتصادی

نهادی

زیرمعیار

وزن

سازگار با محیط زیست

0/812

بهره برداری پایدار و مبتنی بر ظرفیت اکولوژیک

0/666

توجه به تغییرات آب وهوا

0/116

توانمندسازی ساختارها

0/487

بهبود معیشت ذینفعان

0/134

تغییر نگرش از هیدرولوژی مهندسی به ه .اجتماعی

0/131

تلفیق سرمایه آبی با سرمایه اجتماعی

0/328

کارایی و بهره وری

0/766

یکپارچگی تخصیص منابع مالی

0/158

توجه به ارتباطات بین بخشی

0/675

مشارکت ذینفعان

0/830

تاب آوری و آمادگی در شرایط بحرانی

0/185
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همزمان با وزند دهی معیارها ،الگوهای پایداری مدیریت منابع آب نیز براساس اهمیت
و دارا بودن معیارهای الزم مورد ارزیابی متخصصان قرار گرفت و ضمن مقایسه زوجی،
وزن دهی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس ،وزن معیارها و الگوها با روش AHP

محاسبه شده است .بررسی نتایج و خروجی نرمافزار نشان میدهد که مدیریت یکپارچه
منابع آب بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است .بعد از آن الگوی مدیریت جامع
منابع آب در رتبه دوم است.
جدول -1تعیین ارزشهای الگوهای پایدار مدیریت منابع آب
معیار
وزن

مدیریت

مدیریت

مدیریت

مدیریت

مدیریت

مدیریت کل

جامع منابع

مشارکت

یکپارچه

جامع حوضه

اکولوژیک

نگر منابع

آب

اجتماعی

منابع آب

آبخیز

منابع آب

آب

2/111

2/218

2/111

2/211

2/211

2/211

نتایج معیارهای اصلی چهارگانه زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی و نیز
معیارهای فرعی مدل تحلیل سلسله مراتبی ،نشان میدهد که در امتیازدهی زوجی
شاخصهای زیست محیطی ،بیشترین امتیاز مربوط به «بهرهبرداری پایدار و مبتنی بر
ظرفیت اکولوژیک» با  2/111امتیاز و «سازگاری با محیط زیست» و «توجه به تغییرات
آب و هوا» با فاصله رتبههای بعدی را به دست آوردهاند (شکل)1

شکل -1ارزشگذاری شاخصهای تاثیرگذار زیست محیطی در الگوی پایدار مدیریت
منابع آب

تدوین و اعتبارسنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه منابع آب در...
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در امتیازدهی به معیارهای اجتماعی« ،توانمندسازی ساختارها» بیشترین امتیاز وبا وجود
فاصله زیاد نسبت به دو زیرمعیار بعدی موید این نظر است که توانمندی ساختارها ،در
بهبود معیشت و تغییرنگرش به هیدرولوژی اجتماعی تاثیرگذار است و نقش بارزی در
پایداری الگوهای پایدار مدیریت منابع آب را ایفاء مینماید (شکل.)1

شکل -0ارزشگذاری شاخصهای اجتماعی الگوی پایدار مدیریت منابع آب

میزان اهمیت معیارهای اقتصادی ،به ترتیب زیرمعیارهای« ،کارایی و بهره وری»« ،تلفیق
سرمایه آبی با سرمایه اجتماعی» و «یکپارچگی تخصیص منابع مالی» با 2/711 ،2/111
و  2/111امتیاز کسب نموده اند(.شکل)8

شکل-3ارزشگذاری شاخصهای اقتصادی در الگوی پایدار مدیریت منابع آب

در بخش معیار نهادی ،زیرمعیارهای «توجه به ارتباطات بین بخشی» با وزن ،2/111
«مشارکت ذینفعان» با وزن  2/172امتیاز و «تاب آوری و آمادگی در شرایط بحرانی» با
 ،2/111اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند .ارتباطات بین بخشی با
تقویت ساختارهای نهادی ،زمینه را برای مشارکت ذینفعان در مراحل مختلف مدیریت
منابع آب فراهم ساخته و باعث تقویت انعطافپذیری و تابآوری روستائیان در شرایط
بحرانی خواهد شد (شکل.)12
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شکل -77ارزشگذاری شاخصهای نهادی در الگوی پایدار مدیریت منابع آب

شکل -77ارزشگذاری الگوهای پایدار مدیریت منابع آب

پس از نمایش درجه اهمیت زیرمعیارهای الگوی پایداری منابع آب ،گزینههایی که
بر اساس این معیارها انتخاب شدهاند از طریق پرسشنامه و روش  AHPو با کمک نرم
افزار اکسپرت چویس ،وزندهی گردید .همانطوری که در شکل 11آمده است «مدیریت
یکپارچه منابع آب» با وزن  2/111در بین پنج الگوی دیگر بیشترین امتیاز را بدست
آورده است .در مدیریت یکپارچه منابع آب ،نهادیهای مدیریتی حوضه درون و بیرون
آب باید هماهنگ باهم فعالیت نمایند .مدیریت آب های زیرزمینی ،مدیریت
اکوسیستم های طبیعی ،مدیریت تغییرات اقلیمی و آب و هوایی ،مدیریت آبهای
سطحی ،مدیریت فعالیت های انسانی و  ...باید هماهنگ و هم سو با هم ضمن توجه به
ابعاد زیست محیطی ،تاثیرات اجتماعی و انسانی ،مجموعه مدیریت یکپارچه منابع آب
نیز مورد توجه و مداقه قرار بگیرد .با بررسی و تحلیل دادههای پژوهش به دلیل رویکرد
کلنگر و طبیعتگرای الگوی «مدیریت یکپارچه منابع آب» ،این الگو از کارآمدی

تدوین و اعتبارسنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه منابع آب در...
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مطلوبتری برای مدیریت منابع آب در نواحی آسیبپذیر و شکننده خشک و نیمه
خشک بشمار میرود .از سوی دیگر هم افزایی درونی و انسجام عملکردی این الگوی
یکپارچه رهیافتی مناسب برای برنامهریزیهای بین بخشی در مدیریت سازمانی
نهادهای اجرایی در ساختار نظام برنامهریزی استانی و ملی است.

نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان دهنده این است که مدیریت یکپارچه منابع آب ( ،)IWRMیکی از
مطلوبترین روشها برای مدیریت پایدار منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک
مورد تدقیق قرار گرفته است .درواقع این الگو ،چارچوب مفهومی و ادراکی شرایط
الزم برای تحقق پایداری را درسکونتگاههای روستایی مناطق خشک و نیمه خشک
فراهم میآورد .از سوی دیگر واکاوی سایرالگوهای مختلف مدیریتی نشان میدهد که
هریک از دیدگاههای مطرح در مدیریت منابع آب ،به نوعی از پارادایم جدید و
غیرسازهای الهام گرفتهاند.
در نهایت مفهومسازی نظری و مدلهای عملیاتی الگوی یکپارچه مدیریت منابع آب
( )IWRMدر برگیرنده معیارهای زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی ،با
رویکردی نظام وار است .الگو فوق دارای رویکردی همافزا و متوازن است .از سویی
دیگر رویکرد سیستمی حاکم براین الگو ،با تعامل در بین بخشهای مختلف ،پیوند
عملکردی (یکپارچگی) را فراهم میآورد .الگوی یکپارچه مدیریت منابع آب با نهادینه
سازی مشارکت تمام بازیگران مدیریت و ذینفعان در فرایندهای مختلف ،ایجاد روحیه
همگرایی و توسعه یکپارچه و متوازن را فراهم میآورد .بنابراین این الگوی مدیریت
منابع آب با برخورداری از خصیصههای مدیریتی ،اجرایی و بوم مدار قابلیت افزایش
تاب آوری جوامع روستایی ،را در برابر مخاطرات منابع آب را تضمین مینماید .یزدانی
مقدم و ساداتی نژاد در مقالهای با عنوان «مدیریت یکپارچه منابع آبی ،ضرورتی برای
تامین توسعه پایدار»  ،به بررسی و تبیین تئوریک این الگو پرداخته و آنرا نیازمند افزایش
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یکپارچهسازی و همکاری جهت حصول اطمینان از مدیریت منصفانه ،اثربخش و پایدار
منابع کمیاب آب در بخشهای ملی و بینالمللی دانستهاند .تاکنون مطالعات مختلفی در
مورد تدوین و اعتبار سنجی شاخصهای توسعه پایدار مناطق روستایی (کالنتری و
همکاران ،)1718 ،تدوین و اعتبار سنجی شاخصهای بومی حکمروایی خوب روستایی
(موسوی و همکاران ،)1781 ،تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای مناسب ارزیابی
تابآوری روستایی در برابر مخاطره خشکسالی (طالشی و همکاران )1781 ،و  ...انجام
شده است ،که هریک مقولههای مختلفی را مورد بررسی و تحقیق قرار دادهاند ،اما بروز
و توسعه پدیده بحران آب ،و نمود پیامدها و عوارض ناشی از آن در سکونتگاههای
روستایی ،ضرورت تدوین و اعتبارسنجی معیارهای مدیریت یکپارچه منابع آب ،را بیش
از پیش نشان داده است.
منابع
آزاد ارمکی ،غالمرضاوعبدالرضا افتخاری ( ،)1718اقتصاد توسعه پایدار ،چاپ،1
انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی.
ارشدی ،محمد ( ،)1781سازگاری مدیریت منابع آب با تغییر اقلیم ،پایگاه اینترنتی
مدیریت منابع آب. WWW.ISWM.IR ،
انصاری ،حسین ( ،)1781فضای موهوم مدیریت آب ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال
چهارم ،شماره .1
بریم نژاد ،ولی و سعید یزدانی ( ،)1717تحلیل پایداری در مدیریت منابع آب در بخش
کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی کسری ،مطالعه موردی استان کرمان ،نشریه
پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی ،دوره ،11شماره  ،17تابستان .1717
بزرگ زاده ،عیسی و سیدجمشید موسوی ( ،)1781مدیریت و توسعه آمایش محور منابع
آب ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره.1
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بنیاد توسعه فردا ( ،)1781نقشه راه پیادهسازی مدیریت یکپارچه منابع طبیعی ،به
سفارش سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،پروژههای بین المللی منارید و
حبله رود ،ویرایش اول ،زمستان .1781
پشتوان ،حمید ( ،)1781بازارهای آب ،عملکرد و چالشها ،فصل نامه اندیشکده تدبیر
آب ایران ،سال ششم ،شماره هفدهم ،تابستان .1781
پورطاهری ،مهدی ( ،)1781کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه درجغرافیا،
انتشارات سمت ،چاپ سوم،ص.1
جنگی مرنی ،عباس ( ،)1781پیادهسازی مدیریت مشارکتی منابع آب در حوضه آبریز
ایران ،فعال نمودن شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز،
نشریه آب و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره.1
حب وطن ،محمد ( ،)1781طرح تدوین «تیپولوژی سرمایه آبی و سرمایه اجتماعی» در
کشور ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره.1
حیدریان ،سید احمد ( ،)1781مصاحبه تلفنی مفصل ،شهریور .1781
دهقان ،عباس ( ،)1781پرسش و پاسخ مبسوط از طریق شبکه اجتماعی ،خردادماه
.1781
رضاییان ،علی ( )1717تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ،تهران ،سمت.1717 ،

رادکلیف مایکل ( ،)1717توسعه پایدار ،ترجمه حسین نیر ،انتشارات مرکز مطالعات
برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ،وزارت کشاورزی.

رئیسی ،مرضیه ،علیرضا سفیانیان ( ،)1718مکان یابی صنایع با استفاده از معیارهای
جغرافیایی (مطالعه موردی :شعاع پنجاه کیلومتری شهر اصفهان) مجله فصلنامه
تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،11شماره ،88ص ص .111-171
رسولی ،محمدبهنام ( ،)1781ظرفیت سازی اجتماعی ،اطالع رسانی و فرهنگ سازی در
حوزه آب؛ تأکیدات بسیار و عملکردهای اندک ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال
چهارم ،شماره.1
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زبردست ،اسفندیار ( ،)1711روشهای ارزیابی در برنامهریزی شهری و منطقهای ،جزوه
درسی روشهای برنامهریزی شهری ،1گروه آموزشی شهرسازی ،دانشکده هنرهای
زیبا.
زاهدی مازندرانی ،محمدجواد ( )1711توسعه و نابرابریهای اجتماعی ،رساله دکتری
جامعه شناسی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
زهرایی ،بنفشه ( ،)1781مقدمهی ضرورت تغییر در سیاستهای آبی کشور ،اولین
اجالس هم اندیشی وزارت نیرو با متخصصان علوم آب و محیط زیست ،نشریه آب
و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره.1
ستاد احیای دریاچه ارومیه ( ،)1781مدیریت یکپارچه منابع آب ،ژانویه ،1211
http://ulrp.sharif.ir

سلطانی ،مریم و حمزه علی علیزاده ( ،)171مدیریت جامع آب کشاورزی در مقیاس
حوضه آبریز ( )IWMsimبا رویکرد پویایی سیستم ،نشریه حفاظت منابع آب و
خاک ،سال هفتم ،شماره دوم ،زمستان ،صص .18
سعیدی ،عباس (« ،)1782پویش ساختاری-کارکردی  -رویکردی نظاموار در مطالعات
مکانی -فضایی» ،فصلنامة علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران ،سال نهم ،شماره
 ،18تابستان.11-1 ،
سعیدی ،عباس ( ،)1781پویش ساختاری-کارکردی :رویکردی بدیل در برنامهریزی
فضایی ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال یکم ،شماره  ،1پاییز ،1781
پیاپی.1
سمیعی ،محمدجواد ( ،)1781تحلیل وضعیت و پیشنهاد رویکردهایی در رابطه با آب و
مشاغل ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره.1
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ( ،)1781سیمای آب شهرستان بجستان ،دفتر
برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی ،گروه آمار ،شهریور.
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شفیعی ،مجتبی و پوالد کریمی ( ،)1781حسابداری آب ،لزوم تعریف مأموریت جدید
دفاتر مطالعات پایه شرکتهای آب منطقهای کشور با هدف تغییر رویکرد از «تولید
داده خام» به «کیمیاگری» ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره .1
صالحی ،گیتی ( ،)1717نقش آب و آبیاری در توسعه پایدار روستایی ،محدوده
روستایی اخترآباد-حکیم آباد ،پیک نور ،سال پنجم ،شماره دوم ،صص .11-82
طالشی ،مصطفی و همکاران ( ،)1781تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای مناسب
ارزیابی شاخصهای تابآوری روستایی در برابر مخاطرات خشکسالی ،فصلنامه
تحقیقات مرتع و بیابان ایران ،جلد ،11شماره ،11صص.881-111
ضرغامی ،مهدی ( ،)1781حرکت به سمت حکمرانی موفق آب با هم افزایی دانش و
خرد جمعی :ایده تشکیل مجلس محلی آب ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال چهارم،
شماره .1
ضیائی،علی نقی ( ،)1781ازشناسنامه حوضه آبریز تا پایش به سفارش ،نشریه آب و
توسعه پایدار،سال  ،1ش.1
طالشی ،مصطفی ،اسماعیل اکبری ،مصطفی جعفری ،سید جعفر اخالقی ( )1781تدوین
و اعتبارسنجی شاخص های مناسب ارزیابی تاب آوری روستایی در برابر مخاطره
خشکسالی ،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران ،جلد  ،11شماره
.1
عطری ،شیده ( ،)1718توسعه پایدار و اهداف آن؛ بولتن دبیرخانه کمیته ملی توسعه
پایدار  ،شماره  ،1آبان ماه .18
عمرانیان خراسانی ،حمید و کامران داوری ( ،)1781ضرورت توجه به مدیریت راهبردی
و تولید نقشههای راه در مدیریت آب حوضههای آبریز ،نشریه آب و توسعه پایدار،
سال چهارم ،شماره .1
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قلی زاده ،شیوا و بیژن قهرمان ( ،)1781تغییر رویکردهای مدیریت منابع آب از نگرش
هیدرولوژی مهندسی تا هیدرولوژی اجتماعی ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال
چهارم ،شماره.1
کارآموز ،محمد ،آزاده احمدی و علی مریدی ( ،)1711مدیریت منابع آب حوضه آبریز،
کنفرانس ملی مدیریت جامع منابع آب.
کارآموز ،محمد و پانیذ محمدپور ( ،)1781تحلیل پایداری تامین و تقاضا مبتنی بر بیالن
آب ،حرکت به سوی تدوین یک شاخص ترکیبی (مطالعه موردی:حوضه آبریز
اهرچای) ،نشریه تحقیقات منابع آب ایران ،سال دوازدهم ،شماره ،1زمستان .1781
کالهی ،مهدی ( ،)1781نحوه ارتباط بین علم و سیاست در بخش آب و محیط زیست،
نشریه آب و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره.1
کالنتری ،خلیل ،علی اسدی ،شهال چوبچیان ( ،)1718تدوین و اعتبار سنجی
شاخصهای توسعه پایدار مناطق روستایی ،مطالعات و پژوهشهای شهری و
منطقهای ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز.1718
محمودی ،ستار ( ،)1711مدیریت تقاضا و مدیریت تأمین و توسعه منابع آب دو محور
اساسی توسعه پایدار در بخش آب ،آب و محیط زیست ،شمارة  ،11ص.1-8
مجیدی ،میثم ( ،)1781مدیریت فرانهادی آب با هدف استقرار الگوی پایدار امنیت آب
غذا انرژی ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره.1
موسوی ،عارف و مصطفی طالشی ( ،)1781تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای بومی
حکمروایی خوب روستایی ،نشریه مدیریت شهری ،شماره  ،18زمستان  ،81صص
.111-171
منصورکیا ،منصور ( ،)1718تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها ،انتشارات مروارید.
چاپ  ،17تهران.
منصوری ،خلیل ( ،)1781نقش دین اسالم در توسعه پایدار ،آذر  ،1781 ،11سایت
سماموس . www.samamos.com
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موسوی ،سیدعارف ،مصطفی طالشی ،علیرضا دربان آستانه ( )1781تدوین و اعتبار
سنجی شاخص های بومی حکمروایی خوب روستایی ،نشریه مدیریت شهری،
شماره  ،18زمستان .171
مومنی ،منصور ( ،)1711انتخاب روش بهینه انتقال آب به مزارع نیشکر در استان
خوزستان ،مجله مدرس ،دوره ،1شماره.7
مهشواری ،شریرام ( ،)1711توسعه پایدار و مدیریت دولتی در هند؛ مدیریت توسعه،
مجموعه نهم ،از انتشارت مرکز آموزش مدیریت دولتی.
مهندسی مشاورسروآب ( ،)1717طرح آبرسانی بجستان ،مطالعات مرحله اول ،خط
انتقال آب از محدوده چاه فالیز و دشت انارستانک به بجستان.
واسطه ،وحید ( ،)1781الگوی استقرار مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع و مصارف آب
بر اساس تجربه تعادل بخشی محدوده مطالعاتی اسفراین ،نشریه آب و توسعه پایدار،
سال چهارم ،شماره .1
وزارت نیرو( ،)1717دستورالعمل و ضوابط تقسیمبندی و کدگذاری حوضههای آبریز و
محدوده های مطالعاتی در سطح کشور ،شرکت مدیریت منابع آب ،دفتر استانداردها
و معیارهای فنی.
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