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 در منابع آب یکپارچهمدیریت معیارهای بنیادین اعتبارسنجی  و تدوین
ناحیه  :، مطالعه موردیو نیمه خشک نواحی خشکهای روستایی سکونتگاه

 رضوی خراسان در جنوب بجستان
 ، ایراننور پیام دانشگاه ،جغرافیایی علوم گروه مصطفی طالشی، دانشیار

 ، ایرانرنو پیام دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه جغرافیا و دکترای دانشجوی ،1کفاش حسین
 
 

 
 دهچکی

 هاینواحی خشک ونیمه خشک، موجب پدیداری گرایش منابع آب، بویژه در ریتیمدناکارآمدی 
رویکردهای منافع اقتصادی، در برابر اکولوژیکهای مبتنی برارزش گذاری به نظام مندی یننو

مدیریت  ریزیدرنهایت برنامه ومحور  عرضهمحوربه  مدیریت تقاضاای، ای به جای سازهغیرسازه
گیری ازابزارهای شده است. این مقاله با بهره آب، رمحو بجای توسعه بخشی ،ایناحیه متوازن هتوسع

مشارکتی و نظرسنجی از اندیشمندان حوزه منابع آب نواحی خشک، معیارهای بنیادی در مدیریت 
دل ترکیبی، با کمک م یکپارچه منابع آب را تدوین و اعتبارسنجی نموده، و با روش شناسی تحلیلی و

مرحله به وسیله  طی دو تعیین و را مدیریت منابع آب،های الگوی پایدارشاخص ها ودلفی، مولفه
( AHPسپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) واخذ  نتایج از متخصصان مرتبط نظرسنجی

 11دی واقتصادی و نهاپایدار، در قالب چهار معیار زیست محیطی، اجتماعی، مدیریت معیارهای الگوی 
 .اعتبارسنجی شده استس یافزار اکسپرت چوطریق مقایسه زوجی امتیازدهی و با نرم معیار از زیر

به عنوان « مدیریت یکپارچه منابع آب» ی منابع آب، شناسایی و الگویشش الگوی پایدارهمچنین 
یکپارچه الگوی  پژوهش،این  تعیین شده است. درپایدارترین الگو برای مناطق خشک و نیمه خشک 

سازگاری با محیط زیست، توجه به ) زیست محیطی هایشاخصاعتبارسنجی  مدیریت منابع آب با
بهبود معیشت ذینفعان، ) اجتماعی(، هابرداری پایدار و اکولوژیک از آبتغییرات آب و هوا، بهره

رمایه آبی با تلفیق س) اقتصادی(، توانمندسازی ساختارها، تغییرنگرش از رویکرد مهندسی به اجتماعی
توجه به ارتباطات ) و نهادی(، ایه اجتماعی، یکپارچگی تخصیص منابع مالی و کارایی و بهره وریمسر

 تدوین شده است. (شرایط بحرانی بین بخشی، مشارکت ذینفعان و تاب آوری در

 ، ناحیه جغرافیاییمعیارهای اثربخشالگوی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب،  کلیدی: کلمات
 رضویخراسان ، ستانجب

                                                           
  hosainkaffash@gmail.com                           نویسنده مسئول مقاله:                             - 1



 

  

 

    7931های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان کاوش                         08

 

 مقدمه

و تاکید  اندیشمندان حوزه توسعه مورد توجه های اخیر بیشتردر سال 1توسعه پایدار

 منابع و زیست محیط کننده نگران تخریب . زیراقرار گرفته است بین المللینهادهای 

 منجر به تغییر نگرش به الگوهای (1711)زاهدی، هاتکنولوژی کاربرد نتیجة در طبیعی

محیط زیست استکهلم  درکنفرانسای به گونهونتایج مثبت آن ه اقتصادی شد رشد یتنس

، )آزاد ارمکی 1811 توسعه (، کمیسیون جهانی محیط زیست و1711 ،)مهشواری

های مهم دستور کار توصیه بصورت و مطرح 1881 و کنفرانس ریو (1718 افتخاری،

اهداف توسعه  در نهایت که حدتم، تشکیل کمسیون توسعه پایدار در سازمان ملل 11

(. مفهوم توسعه پایدار ناظر براین واقعیت 1718 ،)عطری است طرح ریزی شدهپایدار 

های تواند و باید در فعالیتی میژانکارناپذیر است که مالحظات مربوط به اکولو

 به معنای ی توسعهپایدار بدین ترتیب(. 1717،رادکلیف) اقتصادی به کار گرفته شود

 بدون انسان رفاه برای حداکثرسازی محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، اهداف قیتلف

بدین  1.(OECD،2001) است نیازهایشان برآوردن برای آتی هاینسل توانایی به آسیب

 مشکالتبرای رفع و یا تعدیل  و توسعهپایداری  برای راه کارهایی ترتیب بایستی

)کارآموز،  شود ارائه تدوین و نده(یآ و )حال زیست محیطی و اقتصادی، اجتماعی

های روستایی از سکونتگاه در دستیابی به پایداری، رسداما به نظر می .(1781 محمدپور،

تطابق با  هایو شیوه رهیافت، هنوز ای کهبه گونه .است بودهموفقیت کمتری برخوردار 

با  ،هیامنابع پ دربویژه روند ناپایداری  اقتصادی در کاهش_شرایط اجتماعی

، که نه تنها حیات نوع بشر، «منابع آب»، این بین دراست.  روبرو های اساسیمحدودیت

ر معرض تهدید و ، به آن وابسته است، به شدت دایهای توسعهفعالیتبلکه بقا تمام 

آب نقش بی بدیلی درتکوین  زیرا .است اساسیتوجه به نیازمند  و تخریب قرار گرفته

« آب را محور و محرک توسعه»آن حدکه تاانسانی داشته است،  توسعه سکونتگاههای و

تغییر اقلیم، انرژی، غذا، تباهی بنیادی درو مولفه  (،1781 سلطانی وعلیزاده،) دانسته

                                                           
1 The Organisation for Economic Co-operation and Development 
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در نگاه  .(1781 ،ارشدی محمد) شده استشناخته زیست محیطی وتوسعه اقتصادی 

 قطع آگاهانه پیوند"آب، تیمدیر رویکردهای نواندیشانه در پارادایم جدید وبه اخیر 

قرار گرفته مورد تاکید نیز ( Peter H. Gleick,2000)"مصرف آب رشد اقتصادی و

بیش و میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم 1که بیش از  است در شرایطیاین است و البته 

رود تقاضا برای انتظار میو دسترسی ندارند بهداشت عمومی از دو برابر این تعداد به 

از این رو است . 1(2018WWDR,) به میزان یک سوم افزایش یابد 1212تا سال  آب

 نیز تایید این رویکرد درمدیریت پایدار منابع آب ضرورتی اجتناب ناپذیراست. که 

کمبود فیزیکی آب  گفتمان جهانی آب معتقداست که بحران آب، ناشی از همچنان

 مدیریت منابع آب است سیاسی در و های نهادیناکامی بلکه نتیجه انبوهی از نیست،

استانداردهای زندگی وتوسعه  تغییر جمعیت، از سوی دیگر رشد .(1781 پشتوان،)

های آبی در قرن کشاورزی آبی نیز، سه محرک اصلی برای توسعه چشمگیر زیرساخت

برابر  1 به بیش از تقریبا را برداشت آب شیرین رود که در نهایتبیستم بشمار می

 .است دهادافزایش 
 

 
 (7901) های مدل مدیریت پایدار منابع آب، کارآموز و همکارانمولفه -7شکل

                                                           
1 UN World Water Development Report 
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دقت ه ب راابعاد آنتوسعه پایدار روستایی است باید  بنیادی درمنابع آب که از اجزای 

 مدیریت .(1717 ،حی)صال فراهم شودامکان دستیابی به آن برای روستاییان  و شناخت

 گذاری، سیاست جهت در مؤثر و عامل پویا یک عنوان به بآ منابع توسعه و تأمین

 شکل پیش هاازسال آب، منابع از گیریبرای بهره الزم امکانات ایجاد و ریزیبرنامه

 سیاسی، محیطی، زیست موضوعات آب، منابع به توسعة را خود عمده توجه و گرفته

 تعریف تباط درراهمین  در(. 1711 )محمودی، است کرده سازمانی معطوف و حقوقی

)1997,Loucks(، تا شوندمی مدیریت و طراحی به نحوی آب منابع پایدار هایسیستم 

 و اکولوژیکی سازگاری حالی که در آینده، و درحال حاضر را جامعه اهداف کامالً

البته این نکته سازند.  برآورده کنند،می حفظ نیز را آنها و هیدرولوژیکی محیطی زیست

 منابع شانفیزیکی کمیّت اندازه گیری لحاظ از آب منابعاست که  هم قابل توجه

 )بریم دارد دسترس در آب کل از کافی دانش به نیاز آنها گیریو اندازه هستند ایپیچیده

 ،های اخیردر دهه دهد کهنشان میمنابع  ردیابی در ادبیات و .(1)شکل (1717 نژاد،

تدوین شده است و نظریه پردازان ن و ییتب ،مدیریت منابع آب در بسیاریالگوهای 

های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی، الگویی هریک براساس شاخص

مدیریت جامع حوضه آبخیز، . (1)شکل اندکرده طرح ریزیخاص از مدیریت منابع آب 

مدیریت اکولوژیک منابع آب، مدیریت جامع منابع آب، مدیریت یکپارچه منابع آب، 

بع آب زیرزمینی، مدیریت مشارکتی و مدیریت مصرف و افزایش راندمان انمدیریت م

های به دنبال شیوههایی از الگوهای مدیریت منابع آب است که هریک مصرف، نمونه

توسعه نظری هریک  ادبیات مربوط به با توجه بهباشند. پایدار در مدیریت منابع آب می

 در گاهنظراین  در .درخور توجه است بسیار ،این الگوها، شناخت مفاهیم پایه از

نیز اسالمی -فرهنگی هایارزشپیوند همواره تحقیق این سیستمی حاکم بر رویکرد

« قرآن کریم»، به تاکید این بخش شایسته است در ،مورد توجه بوده و در این ارتباط

 ندواخدکالم دیدگاه دراین  .مورد توجه قرار گیرد یزن یکپارچه و درمورد توسعه پایدار

ای را فلسفه آفرینش، توسعه موافق باحکمت و به صراحت دربیان توسعه مطلوب و
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تغییرات فساد آمیز  تصرفات وهرگونه  از که به دور کندمناسب ارزیابی می مطلوب و

 نابودی و به تخریب محیط زیست و که منجر ای، هرگونه توسعهدر قرآن کریم باشد.

 ،منصوری) 1آفرینش است حکمت اهداف و با مخالف زمین شود، تصرفات در فساد

1781).  

 
 (7931) میهورفرایند مدیریت یکپارچه منابع آب، ستاد احیای دریاچه ا -8شکل

 

کمبودهای اساسی در  روستایی،پایدار  توسعههای دغدغهیکی از مهمترین  هامروز

و ساختارهای مدیریت منابع  معیارهایدقیق از مفهومی روشن و  طرح ریزی چارچوب

پژوهش بر این  های اجتماعی و اقتصادی بوم محور محلی است.برگرفته از ویژگیآب 

ها، معیارهای و الگوی ای بنیادین مدیریت منابع آب، مولفههرآن است تا با واکاوی معیا

با بهره گیری از  بومی از مدیریت منابع آب را در نواحی روستایی خشک و نیمه خشک

سازی ریزی مشارکتی بازآفرینی نماید تا درپی آن با تعمیق و با زندهفنون برنامه

ی بنیادین مدیریت یکپارچه اهتدوین و اعتبارسنجی معیارهای حوزه مدیریت به نگرش

 تر شود.   ، نزدیکمنابع آب

                                                           
 (11)سوره روم، آیه  .فِی الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَِّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَِّذِی عَمِلُوا لَعَلَِّهُمْ یَرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ 1

http://www.samamos.com/?author=8
http://www.samamos.com/?author=8
http://www.iswm.ir/wp-content/uploads/2013/08/osol.jpg
http://www.iswm.ir/wp-content/uploads/2013/08/osol.jpg
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 معرفی ناحیه پژوهش

 حاشیه حوضه آبریز در خراسان رضوی و استان بجستان، شهرستاندر ناحیه پژوهش

 11 جه ودر 71 دقیقه تا 1 و درجه 71 عرض جغرافیایی این ناحیه در ،داخلی ایران

 دقیقه شرقی، 71 درجه و 11 دقیقه تا 71درجه و  11 طول جغرافیایی دقیقه شمالی و

 ،است یو کویر یکوهستان منطقه دارای دو، طبیعی نظر . از(7)شکل واقع شده است

تعدیل دما و تشکیل خاک حاصلخیز و بالطبع  ،افزایش بارش ی درکوهستانناحیه 

 در تبخیر دما وافزایش  بارش،کاهش بدلیل کویری ناحیه  در و هاافزایش سکونتگاه

 مرکزی ونواحی شیب عمومی  .موثربوده استیی پراکنده روستاای ههاسکونتگ راراستق

 یمنابع آب توسعه و زیرزمینی، آبهای سطحی وزهکش  باعثی خراسان رضوی، جنوب

ناحیه جغرافیایی بجستان در حوضه  بجستان شده است. حوضه آبریز بخش شمالی در

هایی بی خراسان رضوی و بخشونهای مرکزی و جبخش آبریز کویر بجستان، واقع، و

دربرگرفته است. این حوضه به همراه زیرحوضه دیگر در را از شمال خراسان جنوبی 

(. از طرفی 1717)وزارت نیرو،  باشدشرق کشور و جزء حوضه آبریز مرکزی ایران می

های وسیعی از خراسان رضوی و شمال خراسان حوضه آبخیزکویر بجستان، بخش

های اخیر در غالب مطالعات بیالن سالدرشود، که را شامل می (زیرحوضه11جنوبی)

 آب از طرف وزارت نیرو مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

 

  

 
 موقعیت زیرحوضه آبریز کویر بجستان  -9شکل
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 هاو روش هاداده

مورد ای ناحیه فضایی ساختار ،بنا به ضرورت موضوعی پژوهشاین شناسی روش

از روش تحلیلی و سیستمی و به دور از پیش داوری،  گیری از رویکردهرهب با همطالع

 و انسانی محیطی هایها و مولفهتنوع شاخصتوجه به با  تبیینی استفاده شده است.

مصاحبه و انجام منابع و نیز  ردیابی موضوعی و مفهومی دربا  ،موثر در این پژوهش

گذاری و مورد ارزش احصاء هاو شاخص اهمولفهدلفی  روشبه هدفمند پرسشنامه 

برای تحلیل و  مناسب یالگویبه عنوان نیز تکنیک دلفی این ارتباط  در. گرفته استقرار 

 & Stone Fish) مقایسه نظر اندیشمندان این حوزه مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفت

Busby, 2005, Linstone & Turoff,2002) . ان رظانتخاب گروه صاحب ندرخصوص

برخالف روال معمول و باتوجه به تاکید اکثر صاحب نظران، تخصص  نیزو متخصصان 

افراد مدنظر بوده نه انتخاب تصادفی، و پژوهشگران حلقه دلفی، براساس اطالعات و 

 در گام اولاند. براین اساس، ، انتخاب شدهدانش متخصصان از موضوع مورد پژوهش

های دانشگاه، متخصصان و کارشناسان حوزه داناتاس خبره از جمله صاحب نظرنفر  11

های آب، مدیریت منابع آب و ریزی روستایی، که در زمینهآب، منابع طبیعی و برنامه

انتخاب شدند.  ،بودند روستایی، نظریه پرداز و صاحب نظرهای توسعه پایدار سکونتگاه

سه بخش  دریدی لک هایسوالتعیین با و پرسشنامه باز  ریزیدوم با طرحدرمرحله 

، دستیابی مدیریت منابع آب الزامات الگوی پایدار ،مدیریت منابع آب هایشاخص ،مهم

های الزم برای عملی سازی راهبرد راهبرد مدیریت منابع آب و ابزارها و شیوهبه 

کار، فرآیند برای تسریع و تسهیل این  شده است.تدوین  ورد بازشناسی ومپیشنهادی، 

های اجتماعی برای متخصصان طریق ایمیل و شبکه و از تهیهمه آنالین انپرسش 72 تعداد

های از دیگر پژوهشگران با روشنفر 11با  ،نیز و هم زمانتوسط آنان تکمیل  و ارسال

عالوه بر  بدین ترتیب. شداخذ نیزتلفنی و حضوری نظرات مبسوط متخصصان مصاحبه 

جی از معیارهای اساسی در نسنظرپرسشنامه، مصاحبه تلفنی و حضوری پیرامون 

ها و الزامات الگوی بینی آنها از آینده و ویژگیوضعیت منابع آب در زمان حال و پیش



 

  

 

    7931های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان کاوش                         00

 

گیری مجدد با بهرههای بدست آمده و همزمان یافته شده انجامنیز مدیریت منابع آب، 

تبیین و تدوین شده است. در ادامه برای های موثر ها و شاخصمولفهمنابع،  از

( AHPروش تحلیل سلسله مراتبی)منابع آب، با استفاده از  یالگوی پایدار سنجیرظن

های الگوی پایدار منابع آب محاسبه و براساس آن، ها و شاخصوزن هریک از مولفه

روایی  .گذاری شده استارزش 1طریق نرم افزار اکسپرت چویساز  ی مناسبالگو

ی و تایید شد و برای آزمون سرظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان بر

 11/2 پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه حاصل از ضریب آلفای کرونباخ

 .به دست آمده استدرصد 

 چند معیاره و فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهره گیری از روش تصمیم گیری به با توجه

AHP شود. در واقع  ضروری است که توضیحاتی در باب انتخاب این روش بیان

ها است. یعنی اگر تنها یک راهکار وجود گیری مستلزم انتخاب راهی از میان راهتصمیم

داده  هداشته باشد، دیگر تصمیم گیری معنا ندارد. برای تصمیم گیری قبل از هرچیز ب

ها و اطالعات، بلکه مقدار اطالعاتی نیاز است. البته در تصمیم گیری نه تنها کیفیت داده

گیری تصمیم .(1711 )مومنی، شود نیز حائز اهمیت استدآوری و تحلیل میرگکه 

های متوالی است که از شناخت مسئله تصمیم فرآیندی است که دربرگیرنده فعالیت

روش  .(1781 )پورطاهری، رسدا ارائه پیشنهاد به پایان میشود و بگیری شروع می

دهد و به ها قرار میبرپایه مقایسه گزینه مبنای عملکرد را ،های چند معیارهگیریتصمیم

گیری چند معیاره، شامل تصمیم (Arisony,2007) شوددو طبقه کلی تقسیم می

کند براساس چندین معیار متفاوت و گاها متضاد، هایی است که به افراد کمک میروش

ا ددگیری درباره اجزای کوچکتر، این اجزا مجتصمیم بگیرند. پس از بررسی و تصمیم

( به عالوه با 1888 )دنگ، دهد.گرد آمده، تمایالت کلی تصمیم گیران را نشان می

)رئیسی و همکاران  یابدها و معیارها، تعداد مقایسات نیز افزایش میافزایش تعداد گزینه

 .( 1227به نقل از کوربراگا و همکاران، 

                                                           
1 expert choise 
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مدیریت یکپارچه منابع  جریانی تدوین و اعتبار سنجی معیارهای بنیادین فرآیند -8شکل

 آب

گیری است که با ، روش تصمیم(AHP) روش تحلیل سلسله مراتبی در واقع

سپس با اولویت بندی شود. گیری عملی میتصمیم ،شناسایی و اولویت بندی عناصر

 شودراه حل بهینه می دستیابیبرنامه ریز قادر به ، ریزیفرایند برنامه در عناصر

(Lee,2003). اهداف عملیاتی(  پس از تبیین اهداف کلی و بیان مقاصد بنابراین(

های مختلف برای رسیدن به اهداف و مقاصد برنامه ریزی، ریزی و تهیه گزینهبرنامه

ها، گزینه پذیرد تا بر اساس شایستگی نسبی هریک از گزینهصورت می« ارزیابی»

 (1711)زبردست،  مطلوب یا بهینه انتخاب شود.

 

  نتایج و بحث

پژوهش و  توجه به گستردگی حوضه آبریز کویر بجستان و ضرورت دقت در اب

یونسی که از نظر تقسیمات  –صحت اطالعات، این پژوهش محدوده مطالعاتی بجستان 

 پرسشنامه باز تعیین شاخص ها و الزامات 

 مصاحبه  انتخاب و تبیین معیارها 

 روش دلفی اولویت بندی مولفه ها 

پرسشنامه مدل تحلیل سلسله  الگوها و معیارها مقایسه زوجی و وزن دهی 

 مراتبی

 AHPروش  تهیه مدل سلسله مراتبی 
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باشد را به عنوان ناحیه پژوهش و سیاسی منطبق بر محدوده شهرستان بجستان نیز می

یرحوضه ز 1 یونسی، نیز به–انتسهای آبریز بجمطالعه انتخاب کرده است. زیرحوضه

 حوضه مطرآباد-1)بجستان(،  حوضه مرکزی-1دیگر تقسیم شده است که عبارتنداز: 

 -1قاسم آباد و  -حوضه ابوالخازن-1)انارستانک(،  حوضه دشت سرابی -7)نوبهار( 

 سردق. -حوضه منصوری

انجام  یاهبا توجه به مطالعات و پژوهش :های مورد پژوهشمنابع آب حوضهوضعیت 

 مترمعکب میلیون 11/171برابر با  بجستانورودی به حوضه آبریز گرفته کل میزان آب 

میلیون مترمکعب است، که کسری حجم  11/111های حوضه معادلو حجم خروجی

 شود. در سالهای اخیر،میلیون مترمکعب را شامل می 1/11مخزن حوضه رقمی بالغ بر 

حلقه 117ه.ش، با حفر حدود 1712از اوایل دهه ولیصارویه و غیر بی برداریبهره روند

درصد از حجم برداشت  1/11میلیون مترمکعب در سال، که  1/11چاه عمیق با برداشت 

  (.1)جدول آغاز شده است شودرا شامل می
 

 (7931)وزارت نیرو، 7931-31سال آبی -بجستان حوضهمنابع آب زیرزمینی  -7جدول 
 جمع همچش قنات چاه آبی منبع نوع

 121 11 721 117 تعداد

 122 1/7 1/18 1/11 درصد

 1/11 1/2 1/11 1/11 برداشت درسال )میلیون مترمکعب(

 122 7/2 11 1/11 درصد
 

در نیمه  حوضههای دهد که اکثر قناتها نشان میمطالعه پراکندگی قناتالبته 

درصد منابع آب  1891 داند. هرچند از نظر تعداجنوبی و در مناطق کوهستانی واقع شده

درصد از کل 11ها اختصاص دارد، اما سهم برداشت سالیانه آنها تنها زیرزمینی به قنات

بخش باشد. هرچند میزان نزوالت جوی منابع آب زیرزمینی و حوضه آبریز منطقه می

میلیمتر بارش سالیانه( نیمه شمالی است ولی به 122) تقریبا دو برابر جنوبی حوضه

به  های سطحی و زیرزمینیو آباست  حوضهشیب عمومی به سمت شمال  هاینک علت
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ها تشکیل های غنی در آبخوانسفره )جنوبی( فوق بخش در، یابدآن سمت جریان می

که  بودهها آبهای سطحی و کم عمق کننده آب قنوات و چشمهمنبع تامین عمدتا نشده و

گفت بر خالف مناطقی که دارای  نتواباشد. میبه شدت تحت تاثیر تغییرات فصلی می

های سطحی هستند و همیشه شرایط به نفع باالدست حوضه رقم آبها و جریان

از نظر  باالدستنواحی  معموال برعکس است و ،در مناطق خشکاین شرایط خورد، می

 باشند. منابع آبی فقیر و ضعیف می

درصد  1/11تنها  دهد کهنشان می 1781-81بجستان در سال آبی  حوضهبیالن آب 

از کل حجم بارش حوضه تجدیدشده و در منابع آب منطقه ذخیره شده است. افزایش 

درصد نزوالت جوی به  82دهد که نزدیک های اخیر نشان میدمای هوا در سال

ه منابع آب زیرزمینی شود و نقشی در تغذیصورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می

 (. 1جدول) نداشته است

  7931-31بجستان درسال آبی حوضهن آب الیب-8جدول
 

 1/77 آب برگشتی به آبخوان 8/77 ارتفاع بارش

 2 تغذیه زیرزمینی از جریان سطحی 711 حجم بارش

 -1/12 کسری مخزن 777 حجم تبخیر و تعرق

 1/1 جریان سطحی و انتقالی ورودی 11 حجم آب تجدید شونده

 1/1 ی خروجیلاجریان سطحی و انتق 1/1 های سطحیحجم آب

 1/1 آب زیرزمینی ورودی 1/17 های زیرزمینی از بارشحجم تغذیه آبخوان

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

 

میلیون مترمکعب  -1/12دهد که بیالن آب ساالنه با کسری مخزن مطالعات نشان می

به طور متوسط ساالنه  گذشتهسال  11طی  ن امر موجب شده کهیاباشد، و مواجه می

مهمترین عامل در اضافه برداشت از  .نمایدهای زیرزمینی افت سطح آباز سانتیمتر  72

درصد از کل آب مصرفی در این  1/87باشد که های عمیق میمخازن زیرزمینی، چاه

 (.7)جدول شودبخش مصرف می
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 7931-31در سالحوضه بجستان  بمصرف آ میزانالگوی  -9جدول
 درصد جمع زیرزمینی سطحی مصارف

 1/87 8/11 1/11 1/1 کشاورزی

 1/7 1/1 1/1 2 شرب و بهداشت

 7 1/1 1/1 1/2 صنعت و خدمات

 122 1/11 1/11 88/1 جمع کل

 1781 ای خراسان رضوی،ماخذ :شرکت آب منطقه

 

افزایش سطح و  حوضهعمیق  یهابرداری از چاهسال گذشته به دلیل بهره 11در 

روند مهاجرت روستاییان به شهرها، سیر صعودی محصوالت کشاورزی،  زیرکشت

 یا تخریب و خالی از اکثر نقاط روستاییکه در حال حاضرای داشته است. به گونه

   باشند.رشد منفی جمعیت مواجه می با اند و یاسکنه شده

های مدیریت مورد روش اخیر درمطالعات  :های الگوی پایدار مدیریت منابع آبشاخص

زیست پایداری  آنان درهای ایدهو صاحب نظران دیدگاه  دهد کهنشان میمنابع آب 

منابع داخلی و  کنکاش در با پژوهش نیزاین  در. بسیار متنوع و متفاوت است ،هابوم

وع ضوهای اساتید صاحب نظر مرتبط با مخارجی و نیز بهره گیری از نظرات و ایده

، در ایران به لحاظ توجه شرایط بومی و بویژه ناحیه جغرافیایی بجستان تحقیق

های دلفی ارزش سنجی و های پایداری تهیه و با استفاده از روشای از شاخصمجموعه

دهد ها نشان میشاخص این بندی گردید. تحلیلدهی و رتبهوزن AHP سپس با روش

ال دگرگونی و تحول است. تحولی که به دنبال حرکه رویکردها در مدیریت منابع آب د

توان گفت هرچه ها و توسعه دیدگاه کل نگر و ترکیبی است. میایجاد تعادل در سیستم

های اکولوژیک و ارگانیک بیشتر مورد توجه و تاکید صاحب گذرد دیدگاهزمان می

مورد بیشتر( SBN)1 تعیبر طب یمبتنی یهاراه حل ،گیرد. در این راستانظران قرار می

استفاده آب  تیریبهبود مد برای کمک به یعیطب یهافرآیندو از  توجه قرار گرفته

                                                           
1 Nature-based solutions 
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 ای شیو افزا یعیطب یهاستمیاکوس یبازساز وشامل حفاظت  NBS رویکرد. شودمی

 است بازنگری ایاصالح شده  یهاستمیدر اکوس یعیطب یندهایفرا جادیا

(WWDR,2018).  

مرور منابع و دستیابی به دیدگاه های متخصصان داخلی و  زپس انیز ، بیان در این

مناطق « مدیریت پایدار منابع آب»و الزامات  هاشاخصخارجی و با هدف شناسایی 

متخصصان و  رویکرد در  سه سوال کلیدی،طرح با  خشک و نیمه خشک، پرسشنامه باز

مورد بازشناسی  ریزی روستاییکارشناسان مرتبط با علوم آب، محیط زیست و برنامه

برای مدیریت پایدار منابع  متفاوتهای ایده آثار پژوهشی نتایجقرار گرفت. با استخراج 

 آورده شده است. 1در قالب جدول رویکردهای  خالصه اینآمد که  فراهم آب
 

  حب نظران از دیدگاه صا «مدیریت پایدار منابع آب»ها و الزامات شاخصبیان  8-جدول
 رصاحب نظ الزامات

 (1781)عباس دهقان، کارایی، عدالت ، سازگار با محیط زیست

 (1781)زهرایی، گذاریبرنامه ریزی و اجرا و اجماع سازی و سیاست

 (1781)ضرغامی، گفتمان آب )ایجاد مجلس محلی(

ریزی و مطالعات، مشارکت در مدیریت، یکپارچگی در جامع نگری در برنامه

 تخصیص
 (1781)واسطه،

 های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را در برگیردهزتمامی حو
)عمرانیان و 

 (1781داوری،

 اجماع قوی میان کنشگران، از طریق ایجاد فضای گفتگو و اعتمادسازی متقابل
)عمرانیان و 

 (1781داوری،

های حسابداری آب، باهدف استانداردکردن نحوه سازماندهی بکارگیری سامانه

 ها و اطالعاتداده

یعی فش)

 (1781وکریمی،

 به مدیریتی مبتنی برتعامل بامحیط بدون مشارکت مردم، تغییرمدیریت یک تنه و

 «اقتصادی-اجتماعی»
 (1781)انصاری،

تکمیل وتدقیق اطالعات مربوط به منابع آب سطحی وزیرزمینی ازطریق تهیه 

 شناسنامه تفصیلی حوضه آبریز
 (1781)ضیائی،
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 )Louks,1997( ( در مدیریت منابع آبinterconnectednessبخشی) نضرورت توجه به ارتباطات بی

 ریزی در سطح هر حوزهریزی توسعه براساس آب قابل برنامهبرنامه
)بزرگ زاده، 

 (1781موسوی،

مشارکت جدی وموثرذی  فعال شدن نهادی بین بخشی وبین دستگاهی، تشکیل و

 نفعان اصلی حوضه آبریز
 (1781)جنگی مرنی،

برنامه فرانهادی با »ن و اجرای برنامه آمایش کشور در قالب یک بازتعریف، تدوی

 های توسعه کشورمتناسب با شرایط و ظرفیت« محوریت آب
 (1781)مجیدی،

باهدف مهیاکردن « بهره برداری-ادغام-پژوهش» مدل انتقال دانش علمی گیری ازبهره

 سی تاثیرداشته باشدبرتصمیمات سیا تواندعلم می شرایطی که تحت آن،
 (1781)کالهی، 

گری، توضیح پذیری و مطالبهدستیابی به ایجاد سواد آبی، گسترش روحیه مسئولیت

 مبانی و دالیل حفاظت از منابع آبی و راهکارهای آن از طریق آموزش
 (1781)رسولی،

آن « سرمایه آبی»هرمنطقه و تلفیق آن با میزان « سرمایه اجتماعی»شناخت سطح 

ها و برنامه های مدیریت منابع طقه، به عنوان الگو و رهیافتی برای تدوین راه حلمن

 آب

 (1781)حب وطن،

 کشاورزی، اشتغال زایی، حوزه، چهار در اشتغال، و آب هایبحث تنیدگی هم در

 جدید و ایهای میان رشتهعرصه نهایت در و آب عرصه پیمانکاران و مشاوران
 (1781)سمیعی،

کردهای مدیریت منابع آب از نگرش هیدرولوژی مهندسی تا هیدرولوژی تغییر روی

ناپذیر و یکپارچه با چرخه پذیرش انسان به عنوان جزئی تفکیک اجتماعی و

 هیدرولوژی

)قلی زاده، 

 (1781قهرمان،

، با تاکید بر مدیریت «نگاه انتقادی به گذشته»الزمه رویکرد نو مدیریت منابع آب، 

ریزی توسعه در حیطه ظرفیت اکولوژیک ی مصرف و برنامهسازتقاضا، بهینه

 های آبریزحوضه

 (1781)اردکانیان،

 (1781)حیدریان، مدل مدیریت مشارکتی بر منابع آب و خاک

 

های نیمه سازمان یافته با پرسشنامه آنالین، مصاحبهمرحله همزمان با انجام 

 استخراج و اساسیی هامتخصصان صورت گرفت و باروش تحلیل محتوا، دیدگاه

ی کارشناسی اندیشمندان حوزه هاتعدد دیدگاه بندی گردید. به دلیل تنوع وجمع

 اند،جامعیت بوده نوآوری ومشترک که حاوی  پیشنهادی معیارهایمدیریت منابع آب، 
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بندی شد اصلی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نهادی دسته معیار در غالب چهار

 ده است.بیان ش 1که در شکل

 

 
  الگوی پایدارمدیریت منابع آب اساسی معیارهای -1شکل

 

ردیابی  پس از تعیین معیارهای الگوی مدیریت منابع آب، براساس معیارهای فوق و

های مدیریت مصاحبه، مولفه تحلیل محتویپرسشنامه وپر استناد، با سنجش منابع در 

های مذکور برای دهی، مولفهو وزن بندیهدف اولویت و با تعیین شده پایدار منابع آب

 (. 1)جدول کارگروه کارشناسان و اندیشمندان ارسال شد
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) براساس منابع و کارگروه های مدیریت پایدار منابع آب مولفهتعیین  -1جدول 

 کارشناسی (
 مولفه ها بر اساس کارگروه کارشناسی  بر اساس منابع مولفه ها 

 رویکرد اقتصادی به آب 1 مینیمدیریت پایدار منابع آب زیرز 1

 ایمدیریت کل نگر و مبتنی بر علوم میان رشته 1 مدیریت جامع منابع آب 1

 مدیریت منابع آبی آب محور 7 مدیریت مشارکتی 7

 مدیریت مولدپایداری منابع آب وسرزمین 1 مدیریت یکپارچه منابع آب 1

 بع آبمدیریت مشارکتی بر منا 1 مدیریت جامع حوضه آبخیز 1

 مدیریت پیوسته منابع آبی 1 رویکرد دانش بومی 1

 مدیریت اکولوژیکی منابع آب 1 راندمان مصرف افزایشمصرف و  تیریمد 1

   آوریرویکرد انطباق پذیری و تاب 1

   توانمندسازی اجتماعات روستاییرویکرد 8

 

ها و مولفهگذاری ارزش پرسشنامه ارسال شده(72)از  نامهپرسش 11 پس از تکمیل

، مدل کلی سلسله مراتبی و بر اساسکارگروه کارشناسی  توسطهای اثرگذارشاخص

)سطح  برای هریک از چهار معیار اصلی پایداری و شد تدقیقالگوی پایداری منابع آب 

معیار که ابعاد مختلف پایداری را دربرداشته باشد انتخاب و مراحل بعدی  7یک(، تنها 

 .(1)شکل معیار ادامه یافت 11 همینپژوهش با استفاده از 

 ،منابع اسنادیطریق های تاثیرگذار بر الگوی پایدار منابع آب از معیارها و شاخص

بندی، با پس از تلخیص و جمع ی کارشناسی بدست آمد وهاها و مصاحبهپرسشنامه

های الگوی ، مقایسه زوجی زیرمعیارها و شاخصAHPنظر کارشناسان، از طریق روش

از  برای هریک ازار، در چهار مولفه زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، پاید

 (.1)جدولارزش گذاری انجام شد معیارها 
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 پایداری منابع آب مدیریت سلسله مراتبی الگوی -1شکل 

 

معیارهای الگوی پایدار های تاثیرگذار در هریک از گذاری شاخصارزش -1جدول

 مدیریت منابع آب 

 وزن زیرمعیار معیار

 زیست محیطی

 812/0 سازگار با محیط زیست

 666/0 بهره برداری پایدار و مبتنی بر ظرفیت اکولوژیک

 116/0 توجه به تغییرات آب وهوا

 اجتماعی

 487/0 ساختارها یتوانمندساز

 134/0 نفعانیذ شتیبهبود مع

 131/0 یبه ه. اجتماع یمهندس یدرولوژینگرش از ه رییتغ

 قتصادیا

 328/0 یاجتماع هیبا سرما یآب هیسرما قیتلف

 766/0 یو بهره ور ییکارا

 158/0 یمنابع مال صیتخص یکپارچگی

 نهادی

 675/0 یبخش نیتوجه به ارتباطات ب

 830/0 نفعانیمشارکت ذ

 185/0 یبحران طیدر شرا یو آمادگ یتاب آور
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مدیریت منابع آب نیز براساس اهمیت  همزمان با وزند دهی معیارها، الگوهای پایداری

و دارا بودن معیارهای الزم مورد ارزیابی متخصصان قرار گرفت و ضمن مقایسه زوجی، 

 AHP، وزن معیارها و الگوها با روش نرم افزار اکسپرت چویس با استفاده ازوزن دهی 

کپارچه مدیریت ی دهد کهافزار نشان می. بررسی نتایج و خروجی نرمشده استمحاسبه 

منابع آب بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. بعد از آن الگوی مدیریت جامع 

 .استمنابع آب در رتبه دوم 

 

 الگوهای پایدار مدیریت منابع آب  هایتعیین ارزش -1جدول

 معیار

مدیریت 

جامع منابع 

 آب

مدیریت 

مشارکت 

 اجتماعی

مدیریت 

یکپارچه 

 منابع آب

مدیریت 

جامع حوضه 

 خیزآب

مدیریت 

اکولوژیک 

 منابع آب

مدیریت کل 

نگر منابع 

 آب

 211/2 211/2 211/2 111/2 218/2 111/2 وزن

 

 نیزمحیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی و نتایج معیارهای اصلی چهارگانه زیست

در امتیازدهی زوجی  دهد کهنشان میمدل تحلیل سلسله مراتبی، معیارهای فرعی 

برداری پایدار و مبتنی بر بهره»ی، بیشترین امتیاز مربوط به های زیست محیطشاخص

توجه به تغییرات »و « سازگاری با محیط زیست» وامتیاز  111/2با « ظرفیت اکولوژیک

 (1)شکل اندهای بعدی را به دست آوردهبا فاصله رتبه« آب و هوا

 

 
دار مدیریت الگوی پایدر زیست محیطی  های تاثیرگذارشاخص گذاریارزش -1شکل

 منابع آب
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وجود  بابیشترین امتیاز و« توانمندسازی ساختارها»معیارهای اجتماعی، به در امتیازدهی 

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 

 (.1)شکل نمایدایفاء میرا داری الگوهای پایدار مدیریت منابع آب پای

 
 اجتماعی الگوی پایدار مدیریت منابع آب هایگذاری شاخصارزش -0شکل

تلفیق »، «کارایی و بهره وری»میزان اهمیت معیارهای اقتصادی، به ترتیب زیرمعیارهای، 

 711/2، 111/2با « نابع مالییکپارچگی تخصیص م»و « سرمایه آبی با سرمایه اجتماعی

 (8امتیاز کسب نموده اند.)شکل 111/2و 
 

 
 الگوی پایدار مدیریت منابع آب  در اقتصادی هایگذاری شاخصارزش-3شکل

 

، 111/2با وزن « توجه به ارتباطات بین بخشی»در بخش معیار نهادی، زیرمعیارهای 

با « و آمادگی در شرایط بحرانیتاب آوری »امتیاز و  172/2با وزن « مشارکت ذینفعان»

اند. ارتباطات بین بخشی با ، اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص داده111/2

تقویت ساختارهای نهادی، زمینه را برای مشارکت ذینفعان در مراحل مختلف مدیریت 

آوری روستائیان در شرایط پذیری و تابمنابع آب فراهم ساخته و باعث تقویت انعطاف

 . (12)شکل انی خواهد شدبحر
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 الگوی پایدار مدیریت منابع آب  در نهادی هایشاخص گذاریارزش -77شکل

 

 
 پایدار مدیریت منابع آب  هایالگو ذاریگارزش -77شکل

 

هایی که پس از نمایش درجه اهمیت زیرمعیارهای الگوی پایداری منابع آب، گزینه

و با کمک نرم  AHPطریق پرسشنامه و روش  اند ازبر اساس این معیارها انتخاب شده

مدیریت »آمده است  11دهی گردید. همانطوری که در شکلافزار اکسپرت چویس، وزن

در بین پنج الگوی دیگر بیشترین امتیاز را بدست  111/2با وزن « یکپارچه منابع آب

یرون های مدیریتی حوضه درون و بآورده است. در مدیریت یکپارچه منابع آب، نهادی

مدیریت آب های زیرزمینی، مدیریت  آب باید هماهنگ باهم فعالیت نمایند.

های های طبیعی، مدیریت تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، مدیریت آباکوسیستم

های انسانی و ... باید هماهنگ و هم سو با هم ضمن توجه به سطحی، مدیریت فعالیت

نی، مجموعه مدیریت یکپارچه منابع آب اجتماعی و انساابعاد زیست محیطی، تاثیرات 

به دلیل رویکرد  های پژوهشداده با بررسی و تحلیل نیز مورد توجه و مداقه قرار بگیرد.

الگو از کارآمدی  ، این«مدیریت یکپارچه منابع آب» الگویگرای نگر و طبیعتکل
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مه پذیر و شکننده خشک و نیآسیب نواحیبرای مدیریت منابع آب در  تریمطلوب

 این الگوی عملکردیجام و انس درونی ییاز سوی دیگر هم افزا. رودبشمار می خشک

در مدیریت سازمانی بخشی بین های ریزیمناسب برای برنامه رهیافتییکپارچه 

  است. ریزی استانی و ملی نهادهای اجرایی در ساختار نظام برنامه

 

 گیرینتیجه

یکی از (، IWRM) یریت یکپارچه منابع آبکه مد این است نشان دهندهنتایج تحقیق 

برای مدیریت پایدار منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک  هاروشترین مطلوب

یط شرا مفهومی و ادراکی چوبرچا ،الگو درواقع این .دقیق قرار گرفته استتمورد 

های روستایی مناطق خشک و نیمه خشک پایداری را درسکونتگاهتحقق  الزم برای

دهد که نشان میمختلف مدیریتی الگوهای از سوی دیگر واکاوی سایر. آوردمیفراهم 

پارادایم جدید و  ازهای مطرح در مدیریت منابع آب، به نوعی هریک از دیدگاه

  .اندگرفتهالهام ای سازهرغی

 مدیریت منابع آب های عملیاتی الگوی یکپارچهو مدلنظری سازی در نهایت مفهوم

(IWRM )با  زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی،رنده معیارهای در برگی

 یاز سوی. و متوازن است افزاهم یدارای رویکردفوق الگو . است رویکردی نظام وار

 پیوند ،های مختلفبخش با تعامل در بین الگو، اینسیستمی حاکم بر رویکرد دیگر

با نهادینه  یریت منابع آبیکپارچه مد یالگوآورد. را فراهم می)یکپارچگی(  عملکردی

ذینفعان در فرایندهای مختلف، ایجاد روحیه بازیگران مدیریت و مشارکت تمام  سازی

 این الگوی مدیریت بنابرایند. آورفراهم میرا  متوازنو  پارچهیکهمگرایی و توسعه 

 و بوم مدار قابلیت افزایش اجرایی ،های مدیریتیصهبا برخورداری از خصی منابع آب

یزدانی  نماید.را در برابر مخاطرات منابع آب را تضمین می، جوامع روستاییآوری  تاب

مدیریت یکپارچه منابع آبی، ضرورتی برای »ای با عنوان مقدم و ساداتی نژاد در مقاله

، به بررسی و تبیین تئوریک این الگو پرداخته و آنرا نیازمند افزایش «تامین توسعه پایدار
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کاری جهت حصول اطمینان از مدیریت منصفانه، اثربخش و پایدار سازی و همیکپارچه

تاکنون مطالعات مختلفی در  اند.المللی دانستههای ملی و بینمنابع کمیاب آب در بخش

)کالنتری و  های توسعه پایدار مناطق روستاییمورد تدوین و اعتبار سنجی شاخص

 می حکمروایی خوب روستاییهای بو(، تدوین و اعتبار سنجی شاخص1718همکاران، 

ب ارزیابی سهای منا(، تدوین و اعتبارسنجی شاخص1781)موسوی و همکاران، 

( و ... انجام 1781)طالشی و همکاران،  آوری روستایی در برابر مخاطره خشکسالیتاب

اما بروز ، انددادهتحقیق قرار  بررسی و موردرا های مختلفی مقولههریک شده است، که 

های پدیده بحران آب، و نمود پیامدها و عوارض ناشی از آن در سکونتگاهو توسعه 

را بیش تدوین و اعتبارسنجی معیارهای مدیریت یکپارچه منابع آب، ضرورت روستایی، 

   از پیش نشان داده است.
 

 منابع

 ،1پایدار، چاپ توسعه اقتصاد ،(1718) افتخاری ارمکی، غالمرضاوعبدالرضا آزاد

 بازرگانی. هایوپژوهش مطالعات سهمؤس انتشارات

سازگاری مدیریت منابع آب با تغییر اقلیم، پایگاه اینترنتی ، (1781) محمد، ارشدی

 . WWW.ISWM.IRمدیریت منابع آب، 

 سال پایدار، توسعه و آب آب، نشریه مدیریت موهوم (، فضای1781) انصاری، حسین

 .1ره شما چهارم،

تحلیل پایداری در مدیریت منابع آب در بخش  ،(1717) سعید یزدانی و ، ولیبریم نژاد

کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی کسری، مطالعه موردی استان کرمان، نشریه 

 .1717، تابستان 17شماره ، 11دورهپژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 

 منابع محور آمایش توسعه و مدیریت(، 1781) بزرگ زاده، عیسی و سیدجمشید موسوی

 .1شماره چهارم، سال پایدار، توسعه و آب آب، نشریه

http://www.iswm.ir/
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سازی مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، به (، نقشه راه پیاده1781) بنیاد توسعه فردا

های بین المللی منارید و ها، مراتع و آبخیزداری کشور، پروژهسفارش سازمان جنگل

 .1781اول، زمستان  حبله رود، ویرایش

ها، فصل نامه اندیشکده تدبیر بازارهای آب، عملکرد و چالش ،(1781) پشتوان، حمید

 .1781آب ایران، سال ششم، شماره هفدهم، تابستان 

شاخصه درجغرافیا،  گیری چندهای تصمیمروش کاربرد، (1781) پورطاهری، مهدی

 .1انتشارات سمت، چاپ سوم،ص

 آبریز حوضه در آب منابع مشارکتی مدیریت سازیپیاده، (1781) جنگی مرنی، عباس

آبریز،  حوضه آب منابع پیوسته هم به مدیریت هماهنگی شورای نمودن ایران، فعال

 .1شماره چهارم، سال پایدار، توسعه و آب نشریه

 در «اجتماعی سرمایه و آبی سرمایه تیپولوژی»تدوین  طرح، (1781) حب وطن، محمد

 .1شماره چهارم، سال پایدار، توسعه و آب کشور، نشریه

 .1781مصاحبه تلفنی مفصل، شهریور  ،(1781) حیدریان، سید احمد

(، پرسش و پاسخ مبسوط از طریق شبکه اجتماعی، خردادماه 1781) دهقان، عباس

1781. 

 .1717تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تهران، سمت،  (1717) رضاییان، علی

 مطالعات مرکز نیر، انتشارات ترجمه حسین پایدار، (، توسعه1717) مایکل رادکلیف

 .کشاورزی وزارت کشاورزی، اقتصاد و ریزی برنامه

، مکان یابی صنایع با استفاده از معیارهای (1718) ، علیرضا سفیانیانرئیسی، مرضیه

جله فصلنامه م)مطالعه موردی: شعاع پنجاه کیلومتری شهر اصفهان(  جغرافیایی

  .111-171ص ص  ،88شماره، 11سال جغرافیایی، تحقیقات 

 در سازی گفرهن و رسانی اطالع اجتماعی، سازیظرفیت (، 1781) محمدبهنامرسولی، 

 سال پایدار، توسعه و آب اندک، نشریه عملکردهای و بسیار تأکیدات آب؛ حوزه

 .1شماره چهارم،
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ای، جزوه شهری و منطقهریزی های ارزیابی در برنامه(، روش1711) زبردست، اسفندیار

، گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده هنرهای 1ریزی شهریهای برنامهدرسی روش

 زیبا.

 دکتری رساله اجتماعی، هاینابرابری و توسعه (1711) مازندرانی، محمدجواد زاهدی

  تهران. اجتماعی دانشگاه علوم دانشکده از شناسی جامعه

های آبی کشور، اولین رت تغییر در سیاستی ضرومقدمه، (1781) زهرایی، بنفشه

 آب اجالس هم اندیشی وزارت نیرو با متخصصان علوم آب و محیط زیست، نشریه

 .1شماره چهارم، سال پایدار، توسعه و

، 1211 مدیریت یکپارچه منابع آب، ژانویه ،(1781) یاچه ارومیهرستاد احیای د
http://ulrp.sharif.ir 

 مقیاس در کشاورزی آب جامع (، مدیریت171) ی علیزادهسلطانی، مریم و حمزه عل

 و آب منابع حفاظت سیستم، نشریه پویایی رویکرد ( باIWMsim) آبریز حوضه

 .18زمستان، صص  دوم، شماره هفتم، سال خاک،

رویکردی نظاموار در مطالعات  -کارکردی -پویش ساختاری» ،(1782) سعیدی، عباس 

پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال نهم، شماره -، فصلنامة علمی«فضایی -مکانی

 .11-1، تابستان، 18

ریزی رویکردی بدیل در برنامه کارکردی:-پویش ساختاری ،(1781) سعیدی، عباس

، 1781، پاییز 1فضایی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال یکم، شماره 

 .1پیاپی

 و آب با رابطه در رویکردهایی شنهادپی و وضعیت تحلیل ،(1781) سمیعی، محمدجواد

 .1شماره چهارم، سال پایدار، توسعه و آب مشاغل، نشریه

(، سیمای آب شهرستان بجستان، دفتر 1781) ای خراسان رضویشرکت آب منطقه

 های اقتصادی، گروه آمار، شهریور.ریزی و بررسیبرنامه
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 جدید مأموریت تعریف لزوم آب، حسابداری(، 1781) شفیعی، مجتبی و پوالد کریمی

 تولید»از  رویکرد تغییر هدف با کشور ایآب منطقه هایشرکت پایه مطالعات دفاتر

 .1شماره  چهارم، سال پایدار، توسعه و آب ، نشریه«کیمیاگری»به  «داده خام

نقش آب و آبیاری در توسعه پایدار روستایی، محدوده  ،(1717) صالحی، گیتی

 .11-82باد، پیک نور، سال پنجم، شماره دوم، صص حکیم آ-روستایی اخترآباد

های مناسب تدوین و اعتبارسنجی شاخص، (1781) طالشی، مصطفی و همکاران

برابر مخاطرات خشکسالی، فصلنامه  آوری روستایی درهای تابارزیابی شاخص

 .881-111،صص11شماره  ،11ایران، جلد تحقیقات مرتع و بیابان

 و دانش افزایی هم با آب موفق حکمرانی سمت به رکتح (،1781) ضرغامی، مهدی

 چهارم، سال پایدار، توسعه و آب آب، نشریه محلی تشکیل مجلس ایده :جمعی خرد

 .1شماره 

 و آب نشریه سفارش، به پایش تا آبریز حوضه ازشناسنامه، (1781) ضیائی،علی نقی

 .1ش ،1 پایدار،سال توسعه

( تدوین 1781) فی جعفری، سید جعفر اخالقیطالشی، مصطفی، اسماعیل اکبری، مصط

و اعتبارسنجی شاخص های مناسب ارزیابی تاب آوری روستایی در برابر مخاطره 

، شماره 11پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد -خشکسالی، فصلنامه علمی

1. 

 هتوسع ملی کمیته دبیرخانه بولتن آن؛ اهداف و پایدار توسعه (،1718) یدهش ،عطری

 .18 آبان ماه ،1 شماره ، پایدار

 راهبردی مدیریت به توجه ضرورت (،1781) اسانی، حمید و کامران داوریعمرانیان خر

 پایدار، توسعه و آب آبریز، نشریه هایآب حوضه مدیریت در راه هاینقشه تولید و

 .1شماره  چهارم، سال
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 نگرش از آب منابع مدیریت رویکردهای تغییر، (1781) قلی زاده، شیوا و بیژن قهرمان

 سال پایدار، توسعه و آب اجتماعی، نشریه هیدرولوژی تا مهندسی هیدرولوژی

 .1شماره چهارم،

 مدیریت منابع آب حوضه آبریز، ،(1711) کارآموز، محمد، آزاده احمدی و علی مریدی

 فرانس ملی مدیریت جامع منابع آب.کن

لیل پایداری تامین و تقاضا مبتنی بر بیالن تح ،(1781) کارآموز، محمد و پانیذ محمدپور

)مطالعه موردی:حوضه آبریز  آب، حرکت به سوی تدوین یک شاخص ترکیبی

 .1781، زمستان 1اهرچای(، نشریه تحقیقات منابع آب ایران، سال دوازدهم، شماره

زیست،  محیط و آب بخش در سیاست و علم بین ارتباط نحوه ،(1781) کالهی، مهدی

 .1شماره چهارم، سال پایدار، توسعه و آب نشریه

(، تدوین و اعتبار سنجی 1718) کالنتری، خلیل، علی اسدی، شهال چوبچیان

های شهری و های توسعه پایدار مناطق روستایی، مطالعات و پژوهششاخص

 .1718ای، سال اول، شماره دوم، پاییزمنطقه

 محور دو آب منابع توسعه و تأمین مدیریت و تقاضا مدیریت (،1711) محمودی، ستار

 .1-8، ص11شمارة  زیست، محیط و آب آب، بخش در پایدار توسعه اساسی

 آب امنیت پایدار الگوی استقرار هدف با آب فرانهادی مدیریت ،(1781) مجیدی، میثم

 .1شماره چهارم، سال پایدار، توسعه و آب انرژی، نشریه غذا

های بومی و اعتبارسنجی شاخص تدوین ،(1781) موسوی، عارف و مصطفی طالشی

 صص ،81زمستان  ،18حکمروایی خوب روستایی، نشریه مدیریت شهری، شماره 

171-111.  

انتشارات مروارید. ا، هتجزیه و تحلیل سیستمها و روش ،(1718) رمنصورکیا، منصو

 .تهران، 17چاپ 

، سایت 1781 ،11آذر ، نقش دین اسالم در توسعه پایدار، (1781) منصوری، خلیل

 . www.samamos.comسماموس 

http://www.samamos.com/
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( تدوین و اعتبار 1781) موسوی، سیدعارف، مصطفی طالشی، علیرضا دربان آستانه

های بومی حکمروایی خوب روستایی، نشریه مدیریت شهری، سنجی شاخص

 .171، زمستان 18شماره 

بهینه انتقال آب به مزارع نیشکر در استان انتخاب روش  ،(1711) مومنی، منصور

 .7، شماره1خوزستان، مجله مدرس، دوره

 توسعه، مدیریت ؛هند در دولتی مدیریت و پایدار توسعه ،(1711) شریرام ،مهشواری

 دولتی. مدیریت آموزش مرکز انتشارت از نهم، مجموعه

اول، خط  طرح آبرسانی بجستان، مطالعات مرحله ،(1717) مهندسی مشاورسروآب

 انتقال آب از محدوده چاه فالیز و دشت انارستانک به بجستان.

 آب مصارف و منابع یکپارچه و مشارکتی مدیریت استقرار الگوی ،(1781) واسطه، وحید

 پایدار، توسعه و آب اسفراین، نشریه مطالعاتی محدوده تجربه تعادل بخشی اساس بر

 .1شماره  چهارم، سال

های آبریز و بندی و کدگذاری حوضهستورالعمل و ضوابط تقسیمد ،(1717)وزارت نیرو

های مطالعاتی در سطح کشور، شرکت مدیریت منابع آب، دفتر استانداردها محدوده

 و معیارهای فنی. 

، مقاله مدیریت یکپارچه منابع آبی یزدانی مقدم، یعقوب، سید جواد ساداتی نژاد

 ضرورتی برای تامین توسعه پایدار.
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