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 چکیده

 ی توسعع   یانمنفک جر یرقابلبخش آب از اصول غراهبردی  های گیری یمو تصم ها سازی  یمتصم ها، یتفعال یانحضور و مشارکت کنشگران در جر
برد اهداف، منجعر بع     یشجهت پ گیری یمتصم یگاهدر جا یشانشده و قرار نگرفتن ا کنشگران از اقدامات انجام اطالعی یو ب ی. عدم همکارباشد یم یاپا

از منعاب  آب   یو نگهعدار  یدر نگهبعان  یشعان ا انگیزگعی  یآن، ب یحتم ی یج آب خواهد شد و نت آینده تعدم تعلق آنان نسبت ب  سرنوش احساس یتتقو
از  توانعد  یکع  در صعورت تققعق مع     ی. مشارکتیدورز یدآب تأک یریتمد های گیری یممشارکت کنشگران در تصم یتبر اهم توان یرو م ینخواهد بود. از

حوضع  آبریعز کشعو رود     آب یریت مطلعوب معد  یراجماع در مسع  یجادباهدف اپژوهش حاضر  کند. یریجلوگ یندهمناب  آب در آ یابیکم وکمبود  یدتشد
در افعق   حوضع  انداز  چشماست. در این پژوهش پس از شناسایی و تقلیل کنشگران مؤثر و کلیدی، شناسایی وض  موجود و تدوین راهبردها،  شده انجام
سیاست کعالن   63بنیانی و  راهبرد ۱9، انداز چشمخواهد بود. ذیل این  در مناب  و مصارف آب یاتعادل پا یدارا یین گشت، ک  در آن این حوض تب ۱۴۲۰
 یاصعل  هعای  . مؤلفع  استفاده شعد راه  از ابزار نقش  انداز چشمب   یابیدست یروالمندساز منظور ب یافت ،  ینتدوهای  با توج  ب  تعدد سیاست یافت  است. ینتدو

 یمال ی،اقتصاد های یاستجامع ، اصالح و ارتقا س ی، ارتقا فرهنگ آب و توانمندسازیریت اجراییاصالح ساختار مد در پژوهش حاضر عبارتند از، نقش  راه
 هعای  سعت سیا سعازی  یعاده راه پ ینمعؤثرتر بوده است.  و ضوابط ینها و اصالح قوان آن یلپردازش و تقلبرداری،  داده یستمس ا، ارتقیی، مهارت افزایو فن
درک مشعترک   یجادا ونبد ی. آنچ  مسلم است، جلسات مشارکتتاس یشانا یو ارتقاء سطح آگاه سازی تصمیمبران در جلسات  ، مشارکت آبیافت  ینتدو
 حوض  را نخواهد داشت. ینآب ا یریتحل مشکالت مد ییتوانا  بران و آب یرانمد ینب
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ریعزی بعرای   ثابت باشند، برنام اگر اهداف یک سیستم، مقدود و 
نیل ب  آن بسیار ساده خواهد بود. در این حالت کافی است کع  نقعا    

از آن،  هدف مشخص شوند و مناب  در دسترس مععین گردنعد و پعس    
بندی شده، زمان احتمالی تققق آن برآورده گعردد.  نقا  هدف اولویت

یعنعی   اما مجموع  اهداف بخش آب مقعدود نبعوده و ثابعت نیسعتند     
هعا   شود و ماهیت و کیفیت آنطور مستمر بر تعداد اهداف افزوده می ب 

(. در بخش آب همواره Salvador et al, 2019گردد )دچار تقول می
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های فعلعی و جعاری   نیاز ب  ایجاد برنام  جامعی بوده تا بتواند موقعیت
 توسع  مناب  آب را ارائ  دهد )وض  موجود(، منعاب  آب و سعایر منعاب    
مرتبط را مورد تجزی  تقلیل و ارزیابی قرار دهد و نیاز فعلی و آتعی را  

هعا و منعاب  آب    ها با در نظر گرفتن پتانسیل استخراج و برای تأمین آن
(. این موضعوع  Ferrero et al, 2019حل ارائ  نماید ) دسترس راه قابل

-ر معی ریزی پویا را در مناب  آب مورد توج  قعرا لزوم استفاده از برنام 

اخیعر   هعای  سعال  در ک  ریزی پویابرنام  هایشیوه پیشروترین دهد. از
(. ایعن  Parreño et al, 2018ریزی راهبردی است )یافت ، برنام  رواج

زیست دارد  در حوزه مقیط ریزی امروزه کاربردهای متنوعسبک برنام 
(Jaeckel, 2019 عنصر اصلی این نوع برنام .)  ریزی در حوزه مدیریت

ای، مقلععی( تعیععین  آب در سععطوح مختلععو )ملععی، بخشععی، منطقعع  
های دستیابی ب  آن است. ب  علعت تععدد عوامعل     انداز و سیاست چشم

مؤثر و پیچیدگی فضای مدیریت آب و نیز بلندمعدت بعودن اثربخشعی    
اقدامات در این فضا، ضرورت تبیین راهبرد و سیاست جهت دسعتیابی  

 ,Wani and Gargرسعد ) نظر میانداز قطعی ب   ب  اهداف یک چشم
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زیعاد بعا    احتمعال  (. زیرا اقدام بدون وجود برنام ، موج  نبوده و ب 2009
رو خواهد شد )عمرانیان خراسانی و همکعاران،  ب شکست یا مشکل رو

ریعزی حعوزه آب    (. در ایران حدود شش دهع  از شعروع برنامع    ۱393
عمرانععی و هععای  ( و در ایععن مععدت برنامعع ۱3۲8گععدرد )از سععال  مععی

(. در ۱39۴شده اسعت )پعور فعداکاری،     ای متعدد تهی  و تدوین  توسع 
طول این مدت س  نوع برنام  یعنی برنام  عمرانی )متکی بعر طعرح و   
پروژه(، برنام  جام  ملی )شعکل سعنتی و متععارف برنامع ( و برنامع       

های اساسی فرآیند توسع  و سعی در فعراهم   ساختاری )شناخت چالش
ای شده است. اکنون ارائ  برنام  زامات تققق توسع  پایا( تهی ساختن ال

هعا در  با مشارکت کنشگران کلیدی و با تأکید بر توالی و تناسب برنام 
پیوسعت  منعاب  آب ضعرورت     هم سازی مدیریت ب بلندمدت جهت پیاده
راهبعردی، کمعک شعایان    -ای از جعنس مشعارکتی  دارد. چنین برنامع  

پیوست  مناب  آب و دسترسعی بع     هم مدیریت ب  سازیتوجهی در پیاده
(. Juwanaa et al, 2016انععداز توسععع  پایععا خواهععد نمععود ) چشععم
تنها منجر ب  تأمین رفعاه و امنیعت    های مبتنی بر پایایی ن  ریزی برنام 

(   بلکع   ۱396گردد )صعراف زاده،  اجتماعی نسل فعلی می -اقتصادی
 Chavesیست را ب  دنبال دارد )ز رفاه نسل آینده و نیز سالمت مقیط

and Alipaz, 2007      عنعوان   (. رشعد و توسعع  پایعا در حعوزه آب بع
انداز، مستلزم ایجاد تقول بنیادی در نگرش بع  منعاب     ترین چشم مهم
گعداری  وخاک و سایر مناب  طبیعی بوده و همچنین نیازمند سرمای  آب

منعاب  اسعت    وری )کشاورزی، صنعتی و شهری( از ایعن در حوزه بهره
(. در مدیریت راهبعردی حعوزه آب   ۱396  ضرغامی، ۱393)ساالریان، 

 کنشعگران(،  عنوان ب بران ) نیز ایجاد تعامل سازنده میان مدیران و آب
زیرا در درجع  اول   .است ها ها و سیاستراهبرد تدوین از اساسی جزئی

 راهبردهعا تقمیعل   هعا  آنمنظور کسانی ک  بع   ) بران درگیر نمودن آب
هعا ضعروری   ها جهت اجعرای موفعق برنامع    گیریشود( در تصمیممی

یرمستقیم بعر  غمستقیم و  طور ب ها و تصمیمات این افراد است. فعالیت
(. این ,۲۰۱۱Elsawah et alبود )یرگدار خواهد تأثروی مصرف مناب  

رویکرد همچنین مدیریت مناب  طبیععی را در گعروی معدیریت معردم     
-ترین سطح تصمیمبنابراین عدم موفقیت در پایین  داند و ن  مناب می

تواننعد  گعردد کع  نمعی   های ناموفقی میحلگیری منجر ب  تدوین راه
. در درج  دوم معدیران )کسعانی کع     سازندها را برآورده اهداف برنام 

های شخصی، سازمانی کنند( با تفکرات و تئوریراهبردها را تدوین می
یرگدار هستند. وقتی تأثسایر کنشگران  لیتو گروهی ک  دارند روی فعا

ی معدت  کوتاهاشخاص یا گروهی برای رسیدن ب  مناف  خود تصمیمات 
ممکن است ب  اضعمقالل   بلندمدتنمایند، این مسئل  در را اتخاذ می

(. بیعان شعفاف و   Elsawah et al.,2013شعود ) مناب  طبیععی منجعر   
گیری خود بع   تصمیمهای یران در روشگ یمتصمفرضیات اساسی ک  

دهد ک  اثرات یران/ مدیران این فرصت را میگ یمتصمبرند، ب  کار می
های خود را درک نمایند و همچنین از عقاید سعایر   گیری یمتصمبعدی 

 ,Pahl- Wostl et alشعوند )  خودآگعاه افعراد نسعبت بع  تصعمیمات     

و  هعا، اتهامعات و ابعداعات    ها و واکعنش  هجوم انواع کنشاما (. 2007
بع    گیعران  تصعمیم و  سازان تصمیمتر از آن نگاه غیرمتخصصان   مهم

از ضعو نگعاه   یناش یجانیگداری ه ، خطر سیاستع بقران آبموضو
احتمعال انتخععاب   کعع  طعوری  بع  داده   یشجعام  و دورانعدیش را افععزا  
بین  این  در است. آوردهب  وجود  گون  سرابراهکارها و یا راهبردهایی 

اخل و خارج کشور در جهت دسعتیابی بع  معدیریت    هایی در د پژوهش
شده است. وزارت  های کالن انجام مطلوب آب همراه با تدوین سیاست

های کالن معدیریت آب و   گان  سیاست ۱9اصول  ۱383نیرو در سال 
ریعزان آب کشعور    های مدیریت آب را در اختیار برنامع   تقلیل سیاست

( در پژوهشی اصول ۱396)قرار داده است. نوری اسفندیاری و ارشدی 
هعایی بهبعود طعرح تععادل بخشعی از دیعدگاه حکمرانعی آب         سیاست

های  زیرزمینی را، تدوین برنام  جام ، ایجاد توازن و هماهنگی سیاست
هعا،   هعای بخعش آب و سعایر بخعش     آب زیرزمینی بعا دیگعر سیاسعت   

مشخص نمودن تغییعرات اجتمعاعی موردنیعاز، در نظعر گعرفتن پیونعد       
ب زیرزمینی با معیشت جامعع  روسعتایی، تمرکززدایعی در    استقصال آ

رسعانی و تطبیعق و معرور     های اطالع ها، ضرورت ارتقای سیاست طرح
( ۱396هععای اتخاذشععده قبلععی عنععوان نمودنععد. انصععاری )   سیاسععت
های تجویزی جهت حل بنیادی معضل آب کشعور را اقعدامات    سیاست

رنامع  تقعول   سعازی و ب  اساسی همچون مدیریت راهبعردی، ررفیعت  
سعال  و   ۱۰عنوان نمود و در سای  آن پیشنهاد تدوین برنام  عملیاتی )

  سال ( را پیشنهاد داده است. 5پیرو آن 
 نالک های با توج  ب  بررسی سوابق پژوهش، در حالت کلی پروژه

خصوص در اسعتان خراسعان رضعوی و در حوضع  آبریعز       ب  آب کشور
توسعع    هعای جعام    برنامع  و  هعا  نقش از  یرونب یدر بستر کشو رود

 یعا  ینسعرزم  هعای آمعایش   طرحو بدون ارتبا  با  یاجتماع -یاقتصاد
-باید دقت نمود ک  پیاده .اند یافت مناب  آب رهور  پیوست  بهممطالعات 

هعای آبعی کشعور    سازی و استقرار مدیریت جام  راهبردی در حوضع  
بر اسعت و  نو زما دار چالشبرای دستیابی ب  مدیریت مطلوب، تقولی 

مشعارکت همع    »جهعت  « و منطقعی  مند نظامچارچوب »نیازمند یک 
 سعازی  یعاده پ یبعرا  اسعت. چعارچوبی از جعنس راهبعردی    « کنشگران

و تناسب  یبر توال یدو با تأک یدیآب با مشارکت کنشگران کل یریتمد
منعد   . با توج  ب  فقدان وجود چنین چارچوب نظامها در بلندمدت برنام 

از تجعارب و   یعری گ ضرورت دارد با بهعره  یت آب کشور،در حوزه مدیر
چارچوبی تدوین گعردد تعا بعا اسعتفاده از      المللی، یننوشتارهای معتبر ب

هععای مختلععو )متناسععب بععا شععرایط کشععور و بعع  دور از تقلیععد   روش
در مسعیر تقعول گعام    هعا   با تعدوین راهبردهعا و سیاسعت   کورکوران ( 

 هماهنعگ  یمناسعب بعرا   های تو سیاس هابردراه یافتن زیرا .برداشت
پیوسعت    هم ب و  ی، مشارکتیمنطق چارچوبی در قالب و ها برنام  نمودن

در این حوض  آبریز جهت دستیابی ب  پایعایی در تععادل بعین منعاب  و     
ک  در این پژوهش بع  آن پرداختع     است یاتضرورحوض  از  مصارف

 شده است.
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 ها مواد و روش

 مطالعه موردمحدوده 

باشد. حوض   میقره قوم  یزحوض  آبر قسمتی ازحوض  کشو رود 
 عنعوان  بع  های آبریعز   بندی حوض  قوم در سیستم استاندارد تقسیم قره 

مقعدوده   ۱3شعود کع  دارای    ششمین حوض  اصلی کشور شناخت  می
با کد  آق دربندمقدوده ) ۴، کشو رودباشد. حوض  آبریز  مطالعاتی می

بعا کعد    سنگ بستو  6۰۰7، مشهد با کد 6۰۰6، نریمانی با کد 6۰۰5
 7۰۱/6"شود و در طول جغرافیایی  مقدوده را شامل می ۱3( از 6۰۰8

 ۴۰۱/58"شرقی و ععر  جغرافیعایی    6۱° ۰8' ۱۱5/5"تا  °58 ۲۲'
شمالی واق  شده اسعت. وسععت ایعن     37° ۰3' ۲۴۱/56"تا  °35 37'

کیلومترمرب  بوده است. ایعن حوضع  از غعرب بع       33/۱6767حوض  
حوضعع  اتععرک، از شععرق بعع  مععرز کشععور افغانسععتان، از جنععوب بعع    

ی هزار مسجد مقعدود  ها کوه رشت ی بینالود و از شمال ب  ها کوه رشت 
، آبعاد  کلع مُشهر، مشهد، طرقب ، شاندیز، چنعاران،   ۱۰شود و شامل  می

، مزداونععد و گلبهععار اسععت )یزدانععی و  فرهععاد گععردرضععوی ، چکنعع ، 
ی مهعم اسعتان   هعا  رودخانع  از  یکعی  کشعو رود  (.۱396علیمیرزایی، 

جعاری اسعت و از    مشعهد القعر دشت  در خط خراسان رضوی است ک 
طعول رودخانع  از    گیعرد.  های هزار مسجد و بینالود سرچشم  معی  کوه

کیلعومتر اسعت. ایعن     37۴وضع  حعدود   بلندترین نقط  تعا خروجعی ح  
رودخان  از شمال شهر مشهد عبور کرده و جهت جریان آن از غرب ب  
شرق است. این رودخان  پس از دریافت شعبات دیگر در شمال مشعهد  

ای شرقی جاری شعده، و در جنعوب مزداونعد وارد دره   -در جهت غربی
تون پعل خعا   یمعرز  یع  و پعس از خعروج از آن، در ناح  گعردد  تنگ می

 یعرود بزرگ هر  )شهرستان سرخس(، در مرز ترکمنستان ب  مثاب  شاخ
  جا با نعام تججنعن در ترکمنسعتان ادامع     از آن یرودو هر پیوندد یب  آن م

شعود   مشاهده می ۱در شکل  کشو روددهد. موقعیت حوض   یم یرمس

توجع  در مقعدوده    از نکات قابعل  یکی(. ۱398)ساالریان و همکاران، 
مقعدوده   یعن مشعهد در ا  دشعت  یعری ، قرارگکشعو رود حوض  آبریعز  

اسعتان تقعت    ین دشعت تعر  مهم عنوان ب . دشت مشهد است یمطالعات
شعرایط رشعد شعدید جمعیعت و توسعع  اقتصعادی بعاالیی قعرار دارد،         

ب  دلیل افت سطح آب زیرزمینی  ۱3۴7ک  این دشت از سال  یطور ب 
فرونشعت دشعت   حعال افعت آبخعوان و     ینباااست   شده اعالمممنوع  

مشهد همچنان ادامع  دارد ازیعن رو در حعال حاضعر، آبخعوان دشعت       
آید کع  در  می حساب ب  کشور هایآبخوان ترینبقرانی از مشهد، یکی

 (. ۲این حوض  قرار دارد )شکل 
 

 روش پژوهش

 یساز یمتصم یمت یلتشک
کنشعگران   مرحل ، فرآیند پیمایش، تقلیل و سعازماندهی  اولین در
 یناست. در ا بسط داده شدهآب  یریت مطلوبمد سازی یمتصم یمدر ت

تعر اسعت    کع  مرسعوم   ییهعا   بر آن بوده است ک  از روش یسع بخش
 یچ  کسان یدیکنشگران مؤثر و کل»مانند  یاستفاده شود و ب  سؤاالت

و  یععلتقل یمشععارکت ینعد فرا یععکدر  ونع  کنشععگران چگ»، «هسعتند  
 شود.  پاسخ داده  «شوند  یم یده سازمان

 
  یمایشپ

امعری ضعروری اسعت.     در گام اول پیمایش و شناسایی کنشگران
 یمعایش بعر پ  یمبتنع  یمختلو پرسشعگر  یها کنشگران، فن پیمایش
خعود   یمعایش، . انتخعاب افعراد معورد رجعوع در پ    طلبعد  را می یاجتماع

 احتمالی و غیر احتمالی تعیین شوند.  یها ب  روش تواند یم

 

 

 
 کشف رود و موقعیت شهر مشهد در آن یزمحدوده مطالعاتي حوضه آبر -1شکل 
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 1364-1395 یها سالدر بازه  مشهد دشت آبخوان حجم تجمعي تغییرات -2شکل 

 

بع  روش   یعری گ نمونع  توان  های مرسوم بدین منظور می از روش
( و TLSمکعانی ) -ای، ستاره دریایی، زمانی خوش  ی،تصادف،  پرسشنام 

گلول    روش بین ین. درا(Raymond et al, 2019گلول  برفی نام برد )
ک  در آن افراد معورد رجعوع در    ی ب  عنوان یک روش غیراحتمالیبرف
تعر   مرسعوم  گردنعد  یمشخص مع  بلیافراد ق یبا معرف یجتدر ب  یمایشپ

 .و در پژوهش حاضر استفاده شده است است

 
 تحلیل

پعروژه از   تعیم  توسعع   در هر مرحل ، با هدف ک  کنشگران تقلیل
 در نهایعت  گیرد، می انجام همکاری و مشارکت کنشگران طریق جلب

شعود   افزایعی  سعطح مشعارکت و اععتالی هعم     موجب ارتقای تواند می
(Hermans, 2005) .نیعاز  کع   شود، می انجام زمانی کنشگران تقلیل 

یعک تقعول )موضعوع     آغاز در سازمانی تغییرات از ناشی عواقب است
در پژوهش حاضر از معدل  . و مدیریت گردد بینی پیش روشنی ب  هدف(

جهت  بندی و تقلیل کنشگران جهت دست « عالق  -ماتریس قدرت»
نسبت ب  سایر  مدل ینامشارکت استفاده شده است. اهمیت کاربردی 

ععالوه بعر مسعئولین چع      »ی همانند، سؤاالت وتقلیل ی تجزها در  مدل
کنشعگر  »، «گیری، دعوت شوند  کنشگران دیگری باید ب  تیم تصمیم

(. معاتریس  Cairns, 2018باشد ) ، می« و کلیدی چ  کسی است مؤثر
 یعنعی  قعدرت  ،مقعور عمعودی  عالق  دارای دو مقعور اسعت.   -قدرت

 ی،اسعت و مقعور افقع    )اهعداف( توانایی کنشگران جهت تققق نتایج 
اهداف و رسعالت کنشعگر، منعاف     است ) یدیعواعالق  ب  مشارکت و 

ی و دسعتاوردها  ها یتاز فعال ان( ک  کنشگرها توسع  فرصت ی،اجتماع
بعا اسعتفاده از ایعن معدل، کنشعگران      . آورنعد  یب  دست مع  یزیر طرح
 ان: کنشعگر  A شعوند: گعروه   گروه ذیل تقسیم معی  ۴شده ب   ییشناسا

:  B هعا(، گعروه   تفعاوت  )بی هستند عالق باقدرت کم و کمترین سطح 
داشت  شوند، زیرا این گروه دارای قعدرت   باید مطل  نگ کنشگرانی ک  

:  C معدافعان(، گعروه  -)معوثر  کم و سعطح بعاالیی از عالقع  هسعتند    

 یزتعرین برانگ داشت  شعوند، چعون چعالش    راضی نگ  یدباکنشگرانی ک  
وجود عدم مناف ، ممکعن اسعت قعدرت خعود را در     هستند. این گروه با
خاص بکار برند. این گروه دارای قدرت بعاال و   یمواکنش ب  یک تصم

: کنشعگران   D هعا(، و گعروه   بعالقوه -)معوثر  سطح عالق  پایین هستند
دارنعد و هعم   یعت و مشعارکت   ب  فعال یادیهم عالق  ز .کلیدی هستند

در دسعتیابی بع     یعت موفق در جهعت  کمعک  برای یقدرت کاف ک  ینا
 پیش بردندگان(.-اهداف دارند )کلیدی

 
 يده سازمان
دهی کنشگران برای درگیر نمودن ایشان در فراگرد  سازمان جهت

(، IWR ،۲۰۰۲های مشعارکت )  دو مدل کاربردی، حلق  سازی، تصمیم

۱تعأثیر )  و دایره
CI( )Palmer et al, 2013   وجعود دارد. در پعژوهش )
 ( استفاده شده است. این مدل بع  دلیعل  CIتأثیر ) حاضر از مدل دایره

 و هعای همع  کنشعگران معؤثر و کلیعدی شناسعایی شعده        دیدگاه ارائ 
های عمعومی نظیعر    پیچیده در حوزه مسائل درک جهت سازی ررفیت

گععروه  چهععار تیمععی اسععت متشععکل از تععأثیر، دایععره. آب کععاربرد دارد
منععدان و  بهععره ، سععایرمنععد عالقعع منععدان مععؤثر و  یلگران، بهععرهتسععه

بنععدی  یمتقسععشععده اسععت.  یععوتعر ۱گععداران کعع  در جععدول  یاسععتس
عالقع  اسعت، کع     -کنشگران در این مدل حاصل ستانده مدل قعدرت 

 گیرند. در این مدل قرار می تناسب ب 

 
گداری مطلوب س  ویژگعی ذیعل    در پژوهش حاضر جهت سیاست

 در نظر گرفت  شده است:
 یرا بررس یل )دغدغ  مردم(آگاهان  مسا یعنی : مسئل  مقور بودن

 شود،ها راه حل ارائ   از آن ییرها یکرده و برا

عناصعر و ابععاد    بخعش آب  یلهمع  مسعا  :  بعودن  ای رشعت   یانم
معرتبط هسعتند    یمختلفع  یدانشعگاه  هعای  دارند ک  ب  رشت  یمتعدد

                                                           
1- Circle of Influence 
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بع  کعار    ومختلع  یهعا  رشت  یددرک کامل هر مسئل  با یبرا ین،بنابرا
 ، وادغام شوند یکدیگرده و در گرفت  ش

عناصعر   یعد مسئل  باچالش و  یکدرک  یبرا:  ارزش مقور بودن
 شود. ییآن شناسا یارزش

 

 شناسایي وضع موجود
جهت شناسایی وض  موجود، پس از پیمایش و تقلیل کنشعگران  
مؤثر و کلیدی حوض  با تشکیل جلساتی )دعوت ب  همکاری( با حضور 

وضع  موجعود )دغدغع  معردم و چعالش      ایشان نسعبت بع  شناسعایی    

 یتوضعع  اتگزارشع مسئولین( اقدام شد. عالوه بر آن نسبت ب  مطالع  
مناب  و مصارف، جراید و تقلیل اسناد باالدستی حوض  ب  شرح جدول 

 اقدام گردید. ۲

 

 تحلیل محتوا و تدوین راهبرد
در معدیریت راهبعردی    بلندمعدت راهبرد ابزار دستیابی ب  اهعداف  

ی پیشین )داخلعی و خعارجی( در   ها پژوهشهای  است. در ساختار مدل
های مختلفی  حوزه مدیریت راهبردی، جهت تبیین و تدوین راهبرد گام

 .اند شده دادهنشان   3ها در شکل  شود. برخی از این مدل بررسی می

 
 نشگران در مدل دایره تأثیربندی ک یمتقس -1جدول 

 .دارند بر عهدهي جلسات و ارتباط بین افراد مختلف را ده سازمانوظیفه  یلگران تسه الفگروه 

 این افراد دارای همکاری، وقت، انرژی و ررفیت باالیی برای مشارکت هستند.  مندان مؤثر بهره بگروه 

 تصمیمات در این گروه وابست  ب  تصمیمات افراد در گروه ب دارد.  مندان سایر بهره جگروه 

 دهند. گداری و جهت می یژه ب و ج( سیاستو ب های دیگر ) اطالعات دریافتی از گروه بر اساس گداران سیاست دگروه 

 
 المللي( ي شناسایي و مطالعه شده در پژوهش حاضر )ملي و بیناسناد باالدست -2جدول 

 راهبردها اسناد ها سیاست قوانین

 وزارت نیرو یها راهبردها و برنام  سال  کشور یستانداز ب سند چشم اصالح الگوی مصرف اساسی 
 راهبردهای بخش آب و فاضالب پایا توسع  گان   ۱7اهداف  سند اقتصاد مقاومتی برنام  توسع  کشور

 توسع  بلندمدت مناب  آب  یراهبردها آب یتوسع  فرابخش یسند مل  یرووزارت ن عادالن  آب ی توز
 گزارشات حوض  یرانیا یاسالم یشرفتپ یسند الگو مدیریت آب کشور یستز یطحفارت مق

 

 
 (Krogerus and Tschäppeler, 2012)راهبرد  ینجهت تدو یراهبرد یریتمد یها مدل -3شکل 

 

یازها و دغدغ  ها، ن توج  ب  خواست با توج  ب  ماهیت مشارکتی و 
« مدل فریمن )مدل کنشعگران( »هم  کنشگران، در پژوهش حاضر از 

(. زیعرا در  Rolf et al, 2018اسعت )  شده استفادهجهت تدوین راهبرد 
مدیریت راهبردی آب ایجاد تعامل سازنده میان کنشگران )مسعئولین،  

هعا اسعت   راهبعرد و عالقمندان(، جزئی اساسعی از تعدوین    مندان بهره
 یمپععارادا یبانیتقععت پشععت(. مععدل فععریمن ۱397)غفععاری و فرمععانی، 

بنیادی پارادایم تجویزی آن است  فر است.  یزی )پیش تدبیری(تجو
ریعزی راهبعردی بعا     پدیر بوده و امکان برنامع   ک  شناخت آینده امکان

 ب  صورتدر این مدل وش کار توج  ب  عوامل مقیطی میسر است. ر
 :است ذیل

اقدام آغازین : ارائ  اطالعات از وضعیت فعلی مناب  و مصارف آب 
)شناخت وض  موجود( و ایجاد ذهنیت مشترک نسبت بع  مخعاطره در   

 کنشگران )ایجاد تفاهم و عزم برای مقابل  با مخاطره( 

و انتظعارات، رفع  نسعبی     ها دغدغ چالش و اجماع سازی : تبادل 
تعارضات و دستیابی ب  راهکارهای علمی و عملی معورد وفعاق جهعت    

ی هعا  حعوزه حل مشکالت و مسائل آب حوضع  آبریعز کشعو رود در    
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 «.کشاورزی»و « صنعت و معدن»، «شهری و خدمات»

بععدین ترتیععب در حضععور تمععامی کنشععگران مععؤثر و کلیععدی،    
یشنهادشعده  پ. راهکارهعای  شعوند  یمع ین راهکارها شناسایی تر مناسب

سعسس اثعر   (. Kimberly, 2017گیرنعد )  یمع مورد تقلیل مقتوا قرار 
بررسعی   مجعددا   پیشنهادی راهکارهایروی  شده ییشناسای ها دغدغ 

کنشگران مثبت ارزیابی شود  یتک  ازنظر اکثر راهکاری آنگاه .شود می
جهت ود. ش ریزی می انتخاب و برای اجرای آن برنام ب  عنوان راهبرد 

و  حداقل یسکر ی،انصاف، بهره ور و عدالتتدوین راهبرد، معیارهای 
 است. شده گرفت  در نظرنیز معیارهای حکمرانی مطلوب آب، 

 
 انداز مشترک  تدوین چشم

انداز مشترک حوض  آبریز کشو رود، عالوه منظور تدوین چشم ب 
یعدی  و کل معؤثر کنشعگران   شعده  ارائع  بر تقلیل مقتوای راهبردهای 

است.  شده گرفت شده، از آمال و آرزوهای کنشگران نیز کمک  ییشناسا
در جلسعات، در قالعب    شعده  ارائع  بندی کلی  مقتوای مقورهعای  جم 

دهی شده اسعت. در تنظعیم    انداز سازمانعباراتی موسوم ب  بیانی  چشم
یعافتنی بعودن،    دسعت عبارات این بیانی  ب  تسلسعل منطقعی مفعاهیم،    

بودن، ارتبا  با راهبردها، افق زمعانی معوردنظر، معیارهعای    ینان  ب واق 
وری و حععداقل ریسععک( و حکمرانععی  پایععایی )عععدالت، انصععاف، بهععره

انداز توج  شعده اسعت. در   مطلوب آب و نیز نهاد متولی پیگیری چشم
این گام روندهای وضعیت موجود بخش آب حوض  )مصعارف، منعاب ،   

ث نورهعوری کع  ممکعن اسعت     برداشت و...( بازشناسی شده و مباحع 
های بندی شده است. بر اساس تقلیلحوض  با آن مواج  شود، صورت

مقتمل تدوین گردید ک  سیمای آینده حوضع  را   مزبور یک سناریوی
-ای در جهعت صورت تداوم شرایط کنونی و بدون هیچ تغییر عمعده  ب 

مرجع    دهد. بر اساس سناریو مقتمل یک سعناریو ها نمایش میگیری
از  شعده  گرفت الهام  انداز چشماست. بخشی از فرآیند تدوین  شده نیتدو

 (. Hopkins, 2003مدل چشم اندازسازی اُرنگون بوده است )

 
 بندی راهبرد اولویت

ها بر اساس اهمیتشان در جهت دسعتیابی بع     بندی راهبرد اولویت
الزمع  معدیریت راهبعردی اسعت. پعس از تعدوین        انداز چشماهداف و 

بنعدی   دها، نیاز بوده تا ب  ترتیعب اهمیتشعان )وزنشعان( اولویعت    راهبر
وزن بنعدی )  های متنعوعی جهعت اولویعت    گردند. بدین منظور نیز مدل

بنعدی )بعر اسعاس     یعت اولو پرکاربردهای  شده است. مدل ینتدوی( ده
AHP( راهبردها عبارتنعد از  وزن

۱ ،۲
ANP ،3

SWARA ،۴
TOPSIS ،

                                                           
1- Analytical Hierarchy Process 
2- Analytical Network Process 
3- Step wise Weight Assessment Ratio Analysis 
4- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution 

5
BWM   رابطعع  خاکسععتری ، آنتروپععی شععانون و تقلیععل (6GRA )

(Rezaei, 2015  Saaty, 2005 در .)یلتقل»روش از  حاضر پژوهش 
بندی راهبردهعا   های اولویت روشاز  یکیب  عنوان )« رابط  خاکستری
اسعتفاده شعده اسعت. مفهعوم ایعن       (چندشاخص  گیری در یک تصمیم
رابطع    یعل تقل یایمزا نشان داده شده است. یکی از ۴روش در شکل 

اسعت کع     یعن ابنعدی   اولویتهای  روش یربا سا یس ری در مقاخاکست
 هعا وجعود   داده یع  در مورد حجم نمون  و نرمال بعودن توز  یتیمقدود
 Karimi et) آسان است یزآن ن یمقاسبات یوهو عالوه بر آن ش ندارد

al, 2018یسمعاتر  یلتشعک هعای ایعن روش عبارتنعد از: العو(      (. گام 
 راهبردهعا و  یارهعا روش، متشعکل از مع  یعن ا یمتصم یس: ماتریمتصم

 تکمیعل (. جهت یارمعشامل ها  ستون و راهبرد شامل باشد )سطرها یم
بنعدی )ععدالت و    یارهعای اولویعت  معبا توج  بع  اینکع     یس،ماتر ینا

 یفیجنب  ک وری، اجرایی شدن، اثربخش بودن و شفافیت( انصاف، بهره
امتیازدهی ب  معیارهعا  . شده استاستفاده  ۱۰تا  ۱ یواز ط استداشت  

بر اساس پرسشنام  تکمیل شده توسط کنشگران کلیدی انجعام شعده   
 یع  کل یسعاز  : بعا عمعل نرمعال   یمتصم یسماتر یساز نرمالاست  ب( 

 یعک هعر چقعدر بع     یرنعد و  گ یقرار م یکصفر و  ینمسال  ب یها داده
 یبضعر    ج( تعیعین است راهبرد یشترب اولویتتر باشد نشان از  یکنزد

در  .کند یم یاراخت یکصفر و  ینب یعدد یبضری: این رابط  خاکستر
درنظر گرفت  شده است  و  ۰.5پژوهش حاضر ضریب رابط  خاکستری 

بر اساس وزن کارشناسی اعمعال  گام  ینا بندی راهبردها: در د( اولویت
( امتیازکل هر ۰.۱5و  ۰.۲، ۰.۲، ۰.۲، ۰.۲5شده ب  معیارها ) ب  ترتیب 

جهت  Excel افزار نرماسب  شده است. در پژوهش حاضر از راهبرد مق
 دهی استفاده شده است. سازی این روش وزن پیاده

 

 
 رابطه خاکستری یلتحلمفهوم روش  -4شکل 

 
 تدوین سیاست کالن

بعا  های کالن  یاستس، ها آنبندی  پس از انتخاب راهبرد و اولویت
و راهبردهای مرتبط تدوین خواهد شد. هر سیاست  انداز توج  ب  چشم

 صعورت  بع  شود ک  هرچنعد   کالن، جزئی از برنام  کالن مقسوب می
ی ا گونع   بع  آیند، ولی طراحی آن در سطح کالن  یدرممستقل ب  اجرا 

ی و نقوه بند زمانپدیرد ک  اجرای هر سیاست کالن، روی  صورت می

                                                           
5- Best Worst Method 
6- Grey Relation Analysis 
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شعده   بعرآورد ر تعا آینعده   های کالن دیگ یاستسی از ا مجموع اجرای 
یر دارد. بنابراین عالوه بر اهمیت اعتبار کارکرد هر سیاست کعالن،  تأث

توان آن  یمای ک   یندهآی سیستم، تا ها برنام یر آن را بر سایر تأثباید 
را تصور یا برآورد نمود مدنظر قرار داد  همین امعر اسعت کع  اهمیعت     

بخش آب را در کانون توجع    یزیر برنام پژوهی در  یندهآنگری و  یندهآ
یعزی بعدون نگعاه بع  آینعده را مقعال       ر برنامع  دهد و تصعور   یمقرار 

و کلیعدی   کنشعگران معؤثر  نمایاند. بدین منظور در پژوهش حاضر  یم
اقتصعادی،  -در قالب س  کمیسعیون راهبعردی  کشو رود،  یزحوض  آبر
اجرایی از طریق جلسات بعارش افکعار )سع     -حقوقی و فنی-اجتماعی

های کالن ذیل  متوالی هر هفت ( ب  ارائ  نظر در خصوص سیاست روز
 (. 3هر راهبرد مرتبط پرداختند )جدول 

 

 مشخصات جلسات بارش افکار برگزارشده با حضور کنشگران مؤثر و کلیدی -3جدول 

 )سیاست اجرایي(محل برگزاری  محل برگزاری )سیاست کالن( کمیسیون تخصصي

 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی ای خراسان رضوی شرکت آب منطق  یاقتصاد-یراهبرد

 جهاد کشاورزی استان جهاد کشاورزی استان یحقوق-یاجتماع

 شرکت آب و فاضالب مشهد شرکت آب و فاضالب مشهد ییو اجرا یفن

 

 تدوین نقشه راه 
 یبعرا  یزیر نظام برنام  یکردرو ییر، ابزار تغنقش  راه یا ره نگاشت

فرآینعد تعدوین نقشع  راه، فرآینعدی     . اسعت  یاز تل  روزمرگ یریجلوگ
های گوناگون یعا در  روزافزونی در حوزه طور ب ک   باشد یم ریپد انعطاف

ی بلندمدت و ها یزیر برنام سطح کالن و ملی برای حمایت و تسهیل 
د. نقشع   ریع گ یمقرار  استفاده مورداف راهبردی کاربران آن تققق اهد

-راه، روشی راهبردی با رویکردی عملیاتی است ک  امعروزه در حعوزه  

 ها سازمانگیرد. این روش ب  قرار می استفاده موردهای مختلو بسیار 
نقعش    هعا  آنکند تا عوامعل کلیعدی کع  در موفقیعت آتعی      کمک می

-طور ک  نقشع  ی نمایش دهند. همانتصویر صورت ب خواهند داشت 

ی مقصعد و  ی مبدأ ب  نقطع   نقط های جغرافیایی چگونگی رسیدن از 
دهنعد، نقشع  راه تقعول    را نمعایش معی   هعا  آنمسیرهای ممکن بین 

. بعا  دهعد  یممطلوب را نمایش  تیوضعمدیریتی از وضعیت موجود ب  
توان فرایندی اسعتانداردی بعرای   توج  ب  منعطو بودن نقش  راه، نمی

انجام نقش  راه معرفعی نمعود. چگعونگی تعدوین و نمعایش نقشع  راه       
ی در نعوع  بع  وابست  ب  عوامل متعددی است ک  هعر یعک از عوامعل    

ی نقش  راه مؤثر هستند. هر بخش، حوزه، یعا سعازمانی کع     ریگ شکل
داف و نماید، الزم اسعت بعا توجع  بع  اهع     اقدام ب  تدوین نقش  راه می

خود و نیز شرایط بافتی حعاکم بعر سعازمان یعا حعوزه خعود        انداز چشم
فرایندی اقتضایی برای خود طراحی نماید. در پژوهش حاضر نقش  راه 

کلیدی نگعرش، شعناخت،    مؤلف دستیابی ب  چشم انداز در قالب شش 
 است. شده ارائ  ۱دانش، نظم ، قدرت و تصمیم

 

 نتایج و بحث

 زیتشکیل تیم تصمیم سا
انتخاب کنشعگران صعاحب صعالحیت اولیع  و پعس از آن سعایر       
                                                           
1- Attitude, Cognition, Knowledge, Regularity, Power 

and Decision 

انجام  ی،گلول  برف ب  روش کشو رود یزدر حوض  آبر یردرگکنشگران 
هعای اسعتانداری، آب و فاضعالب، آب     بعدین منظعور از سعازمان    شد.

ای، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشعگاه   منطق 
استان، جهت معرفعی کنشعگران    نهاد مردمفردوسی و نماینده سازمان 

جهت تکمیعل   ها بخشو کلیدی مرتبط از همان بخش و یا سایر  مؤثر
حاصل از  یج نتلیست کامل از کنشگران حوض  بهره برده شده است. 

منجر ب  شناسعایی بعیش از   روش  ینکنشگران با استفاده از ا پیمایش
اسعت. از    شعده   ییشناسعا کنشگر درگیر در حوض  آبریز کشو رود  5۰

هعای آب، کشعاورزی،    % را بخش دولتعی )سعازمان  ۴۰این تعداد حدود 
ی خصوصی، ها شرکت% را بخش خصوصی )35بهداشت و... (، حدود 
هعا،   مانده را نیز جامعع  معدنی )سعمن    % باقی۲5تجاری و... ( و حدود 

( ۲۰۱7فر و همکاران ) اند. نادری و... ( تشکیل داده ها دانشگاهها،  رسان 
( جهعععت شناسعععایی کنشعععگران در   ۱393و داوری و همکعععاران )

ی خود از مدل گلول  برفی استفاده نمودند. این پژوهشگران ها پژوهش
یععک روش هدفمنععد و پرکععاربرد در  عنععوان بعع مععدل گلولعع  برفععی را 

 ی کیفی معرفی نمودند.ها پژوهش
بنعدی،   دسعت  جهعت  حوضع  آبریعز کشعو رود    کنشگران  یلتقل
کنشعگران و نیعز    خصوصعیات  بک  کنشعگران، تعریعو  دهی ش سازمان

میعزان تأثیرگععداری کنشععگران بععر، و تأثیرپععدیری ایشععان از موضععوع  
شعده  انجعام  عالقع   -قدرت یسب  روش ماترمدیریت آب این حوض  

اسعت کع     یعن ا کنشگرانعالئق  ییشناسا یبرا یلدل ینتر است. مهم
ها و اقدامات بهره  تیکننده در فعال عنوان مشارکت ب  از ایشان توان یم

کع  دربردارنعده نظعرات     یتعالش مشعارکت   یعک معوارد   یشتر. در ببرد
را بعا خعود بع      یمهمع  یراتاست، تأث کنشگرانتعداد ممکن  یشترینب

 یشعرو را پ یشعتری ب یاربسع  هعای  یعده ااینکع    ازجملع  آورد.  یارمغان م
 کع   یعن خعود را قبعل از ا   یها دغدغ ها و  ینگران توانند گدارند، می یم

، تعارضعات شناسعایی   دنع شود، ابراز کن و آنگاه مسئل  ب  مشکل یلتبد
شعود   یمایجاد  بخش وحدت یناجتماع ی سرمایج  یک درنتشوند و  یم

 یجادشعده بعدون توجع  بع  موانع  ا     ی ،سرما ینا)یادگیری اجتماعی(. 
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را ممکعن   یک تعیم  یجادا ی،اقتصاد یطشرا یاو  یتوسط طبق  اجتماع
را  یکعدیگر  تواننعد  یمتنعوع مع   یهعا  ک  افعراد از گعروه   ییجا کند، یم

. در پژوهش حاضعر،  ارزش قائل شوند نظرات یکدیگر یبشناسند و برا

و  معؤثر ی و شناسعایی کنشعگران   بنعد  دست ی جهت ا پرسشنام  یجنتا
کلیدی حوض  آبریز کشو رود، بر اساس معیارهعای قعدرت و عالقع     

 . بوده است 5ب  شرح شکل ایشان، 
 

 
 عالقه-قدرت یسکشف رود به روش ماتر یزکنشگران حوضه آبرتحلیل  -5 شکل

 
عالقع  و قعدرت را دارنعد     یشعترین ک  ب یکنشگران 5شکل  طبق
جهعت  )آگاه، باتجرب  و مشعتاق(   یدیعنوان کنشگران کل ( ب D)گروه 

گعداری( حوضع     گیعری نهعایی )سیاسعت    یمتصمو  جلساتشرکت در 
واسعط  عالقع  و     دست  از کنشگران بع   این مشارکتاند.  شده  انتخاب

 یعز حوضع  آبر  یمشعارکت  یریتمد یندقدرتشان در بهبود و استقرار فرآ
نیز ب  عنوان کنشگران  Cو  Bکنشگران گروه است.  یاتیکشو رود ح

شعده شعرکت داده شعده انعد.     مؤثر در جلسات بعارش افکعار تشعکیل    
در نیعز بع  تناسعب جلسعات در شعرکت نمودنعد.        Aکنشگران گعروه  

 و ابطقعی فروشعانی و   Yudha et al, 2019 مشعاب   هعایی  پعژوهش 
بنعدی و   دسعت  عالق  جهت -ماتریس قدرت مدلاز ( ۱39۴همکاران )

 کنشعگری  ررفیعت  و کلیدی و نیعز ارزیعابی   مؤثرشناسایی کنشگران 
 نمودند.استفاده متناسب با شرایط پژوهش خود  ایشان

انعدازه   یکب  کنشگران هم   یستالزم ن یبرنام  مشارکت یکدر 
خعود   یدر جعا  کنشعگر مشارکت داشت  باشند  بلک  مهم آن است هر 

 یو نقش یگاهبا جا هایش یعالق  و توانمند ،مهارت ،قرارگرفت  و دانش
در  یعد با یگعر د عبعارت  بع  شده همخوان باشعد.   ک  ب  او اختصاص داده

منصعفان  و معقعول،    ی،را بع  طعرق متفعاوت    کنشعگران  یعری گ یمتصم
جهت (، CI) یرتأث یرهرو کنشگران بر اساس مدل دا ینمشارکت داد. از

شعدند. بع     گیری سازماندهی سازی و تصمیم حضور در جلسات تصمیم
بععا  یمعنظم جلسعات مشعارکت    یبرگعزار  یمنظعور و در راسعتا   ینهمع 

عالقع  کنشعگران بع     -تقلیل شده ب  روش ماتریس قدرت کنشگران
 همندان مؤثر و عالقمنعد )گعرو   )گروه الو(، بهره یلگرتسه» چهار گروه

سازماندهی « )گروه د( گداران یاستمندان )گروه ج( و س بهره یرب(، سا
یر جهعت  تعأث عالقع  و دایعره   -ی قعدرت ها مدلتلفیق  ۴جدول  شدند.

دهد. پالمر  می نشانو کلیدی را  مؤثری مشارکت کنشگران ده سازمان
( در پژوهشی مشعاب  بع  معرفعی چعارچوبی جهعت      ۲۰۱3و همکاران )

( در SVPمشعترک )  انعداز  چشعم یزی گروهی دستیابی بع  یعک   ر طرح
ی دهع  سعازمان مدیریت بخش آب پرداختند و در این چعارچوب جهعت   

 یر را پیشنهاد نمودند.تأثشده مدل دایره  ییشناساکنشگران 

 

 سایي وضع موجودشنا
درک صقیح کنشگران از وضعیت موجود مناب  آب حوضع  آبریعز   
کشو رود منجر ب  اصالح رفتار ایشان متناسب با وضعیت وخیم مناب  

هعای مطالععاتی    گردد. وضعیت مقعدوده و مصارف آب این حوض  می
هعای جعاری نشعان    گیریحوض  آبریز کشو رود با فر  تداوم جهت

حوض  آبریز کشعو رود بخصعوص     آبخواندهد ک  سطح ایستابی  یم
% مسعاحت حوضع    8۰مقدوده مطالعاتی مشهد و نریمانی کع  حعدود   

ای نزدیعک بع    گیرند در حال حاضعر افعت سعاالن     یبرمکشو رود را 
برای توسع  بیشتر، فشار  همچنانکند. اگر میلیمتر را تقمل می ۱۰۰۰

 ع عواقب نامطلوب حتمی است.بر این مناب  ادام  یابد، وقو
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 یرتأثعالقه و دایره -ی قدرتها مدلتلفیق -4جدول 

 عالقه-مدل قدرت یرتأثمدل دایره  گروه
 دانشگاه فردوسی مشهد یلگرتسه الوگروه 
  Cگروه  مند عالق مندان مؤثر و  بهره بگروه 
  Aو  Bگروه  مندان سایر بهره جگروه 
  Dگروه  گداران یاستس دگروه 

 
 ( افعزایش شعوری آبخعوان  بعیالن نمعک     ۱این عواقعب    ازجمل 

توانعد منجعر بع  رشعد شعوری تعا حعد        شود ک  معی آبخوان مثبت می
مصرف شدن آب بعرای مصعارف خعانگی و نهایتعا  کشعاورزی       یرقابلغ

( افت شدید سطح آب زیرزمینی  رف  عدم تععادل بعین منعاب     ۲گردد، 
ها ممکن اسعت. هعر   یر با مصارف فقط با کاهش برداشتپدیدتجدآب 

وری( وقتعی مفیعد خواهعد بعود کع       راهکار دیگری )مثال  افزایش بهره
گر(  کاتالیزور )منظور ابزار تعادل عنوان ب یا تعادل ب  وجود آمده باشد و 

ها با فر  اثرگعداری  ، سالدرواق در خدمت تعادل بخشی قرار گیرد. 
وری بر عدم تعادل مناب  آب، تصور شد ک  وضعیت وخیم بازده و بهره

آب در حععال مهععار شععدن اسععت. امععا، بهبععود بععازده آبیععاری )توسععع   
ب  رشد اراضعی زیرکشعت شعد و    ( منجر فشار تقتی آبیاری ها سامان 

( رشد تععار  بعر   3افزایش بیشتر مصارف را ب  دنبال داشت  است، و 
برداشت از طریق  مترمکعبمیلیون  86۰حدود  ۱35۰سر آب: در سال 

چععاه در مقععدوده دشععت مشععهد وجععود داشععت  کعع  در آخععرین  ۱3۰۰
حلق   55۰۰از طریق بیش از  مترمکعبمیلیون  86۰ی همان آماربردار

معالکین قبلعی    مسعلما  شود.  می برداشتی گدشت  ها چاهه عالوه بر چا
آمده ندارنعد. ایعن وضععیت،     یشپ)عمدتا  کشاورزان( رضایتی از شرایط 

هعا و احتمعال بعروز مشعکالت     متأسفان ، خبر از رشد فضعای تععار   
دهد. از سوی دیگر مقورهای اسعناد باالدسعتی مطالعع     تر را میجدی

پیوسعت    اتی چون، تمرکززدایعی، معدیریت بهعم   شده، تمرکز بر موضوع
مناب  آب، توج  بع  ارزش و هزینع  اقتصعادی آب، معدیریت تقاضعا و      

نگری )توج  بع    مصرف، مدیریت کیفیت آب، مدیریت ریسک و جام 
موارد سیاسی، نهعادی، اقتصعادی و اجتمعاعی آب( در معدیریت آب را     

 اند.  مهم جلوه داده

 
 راهبرد و چشم اندازتدوین و اولویت بندی 

هعای  گیعری پس از شناسایی وضعیت موجود حوض  و تداوم جهت
جاری و احتمال وجود تعار  در بعین کنشعگران حوضع  )بخصعوص     

بران( جلساتی )بارش افکار( بعا حضعور تمعامی کنشعگران معؤثر و       آب
های ایشان تشکیل شد. در ایعن   کلیدی حوض  جهت شناسایی دغدغ 

آب حوض   مصارف وی رسیدن ب  پایایی مناب  جلسات راهکارهای برا
و  معؤثر کنشعگران   شده شنهادیپآبریز کشو رود ارائ  شد. راهکارهای 

موضعوع مقعوری    ۲۰  و در قالب قرارگرفتکلیدی مورد تقلیل مقتوا 
مقورهعای  راهکارهعا و   یمقتعوا اسعت.  بعر اسعاس     شعده  یبند دست 

نویس راهبردهای حوض  آبریز تهی  شد. پس  یشپ، 7موضوعی جدول 
نععویس بعع  کنشععگران مععؤثر و کلیععدی و نظرسععنجی  یشپععاز عرضعع  

گیعری   راهبرد مورد اجماع قرار گرفت  اسعت )تصعمیم   ۱9، آمده عمل ب 
گروهی مبنتی بر اجمعاع(. بعر اسعاس معیارهعای پایعایی و حکمرانعی       

هعا در   دگاهیع د. مشارکت یعنی دریافعت و توجع  بع  تنعوع     ۱مطلوب )
ی یعنی اجرای بدون تبعیض قعانون بعرای   مدار قانون. ۲گیری   یمتصم

. شفافیت یعنعی آگعاهی جامعع  از چگعونگی اتخعاذ و اجعرای       3هم   
. پاسخگویی یعنی ارائ  توضیقات ب  مردم/آبخیزنشعینان  ۴تصمیمات  
. وفاق عمومی یعنی هعدایت نظعرات مختلعو بع      5  ها آندر پاسخ ب  

. ععدالت یعنعی   6ایجعاد وفعاق در ضعوابط و قعوانین       سمت اجمعاع و 
وری یعنعی   . بهعره 7ی برابر برای همع  و مبعارزه بعا رانعت      ها فرصت

. 8زیسععت  و  یطمقععاسععتفاده کارآمععد از منععاب  طبیعععی و حفارععت از 
اند. آنگعاه راهبردهعا بعر اسعاس      پدیری( راهبردها تدوین شده یتمسئول

و اجرایی شدن جهت دستیابی معیارهای تعریو شده بر اساس اهمیت 
بعر اسعاس وزنشعان     5ب  شرح جعدول   GRAانداز، ب  روش  ب  چشم

حوض  آبریز کشو رود بر اساس اجماع  انداز چشماند.  بندی شده یتاولو
و کلیدی حوض  آبریز کشو رود متناسب با  مؤثرنظر تمامی کنشگران 

در افعق  » زاندا چشمیافت  است. بر اساس این  ینتدوشرایط حال و آتی 
در منعاب  و مصعارف    پایعا تععادل   یدارا حوض  آبریز کشو رود ۱۴۲۰

 خواهد بود.« آب

 

 تدوین سیاست کالن و نقشه راه 
و کلیععدی  مععؤثرجهععت تععدوین سیاسععت کععالن کنشععگران     

-یراهبعرد  کمیسعیون س  شده حوض  بر اساس تخصص در  ییشناسا
اند. سسس بعرای   گرفت یی قرار اجرا-یو فن یحقوق-یاجتماع ی،اقتصاد

های کعالن مربوطع  تعدوین     شده، سیاست راهبردهای مرتبط استخراج
جهت  راهبرد تدوین گشت  است. ۱9سیاست کالن ذیل  63شد. تعداد 

)تععادل پایعای منعاب  و مصعارف(      انداز چشمروالمندسازی دستیابی ب  
 از ابزار نقش  راه بهره برده شده است.حوض  
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 به ترتیب اولویت کشف رود یزآب حوضه آبر یریتمد هایراهبرد -5جدول 

 GRA انداز:بندی راهبردهای دستیابي به چشم یتاولو

 ۱.378 است مستقرشده  حوض  آبریز کشو رود در آب مصارف و مناب  پیوست  هم ب  مدیریت

 ۱.۲۲7 است  گشت  مصارف شدن معقول ب  منجر و تعیین بران قانونی(آب جز ب ) مختلو مصارف برای عادالن  و واقعی یتعرف  گدار

 ۱.۱87 گردد  می جلوگیری ها فعالیت و جمعیت نامتناسب توزی  و نابهنجار توسع  از ریزی برنام  با پایا، توسع  حفظ برای

 ۱.۰۲۴ است  آب تخصیص مبنای جامع  نیاز اساس بر وری بهره و مطلوبیت بیشترین کسب و شده تلقی ملی ی سرمای طورکل ب  آب، مناب 

 ۰.9۱9 دارد  روزآمد و منسجم مقررات و ضوابط مجموع  «زیست یطمق و طبیعی مناب  آب،» با ارتبا  در ،کشو رود آبریز حوض 

 یردولتی،غدولتی و  بخش مشارکت و ها سرمای  جلب و واقعی، اخد خسارت از متخلفین یتعرف  گدار پای  کمّی و کیفی مناب  آب بر جهت تأمین یازن مورد مالی مناب 
 است شده  فراهم

۰.9۰6 

 ۰.899 نمایند  نمی تقمل را قانونی بی ذیصالح مراج  و مردم بوده، حاکم آبی تعامالت بر قانونی نظم و اخالق

 ۰.87۰ است  شده قانونمند و یده سازمان سطوح کلی  در آب مناب  مدیریت در کنشگران مشارکت

 ۰.866 اند  حساس بسیار آب مناب  آلودگی و اسراف ب  نسبت و بوده واقو پاک آبن همتای بی ارزش بر مردم

 ۰.8۴۲ رسد  می مردم اطالع ب  شفافطور  ب  وشده  انجام مستمرا  آب مصارف و مناب  کیفی و کمّی ارزیابی و پایش

 ۰.8۰۱ است شده  فراهم پردازی داده و آب مصارف و مناب  از برداری داده برای کافی و الزم تجهیزات و امکانات

 ۰.635  رادارند انسانی و طبیعی فضای دو هر در مدیریت برای الزم های مهارت و دانش آب مدیران و یرانگ یمتصم

 ۰.63۱ نمایند  و از آن حفارت میهای آینده دانست   ی متعلق ب  خود و نسلطورکل ب کنشگران آب را 

 ۰.6۱۲ است قرارگرفت   ها گیری تصمیم مبنای وشده  ( شناخت سرزمین آمایش) طبیعی مقیط نسبی های مزیت

 ۰.6۱۰ شوند  می رعایت کامال  ها گیری  تصمیم در( توسع  پایایی عناصرعنوان  )ب  انصاف و عدالت

 ۰.578 شد  بامی گیری تصمیم هر مبنای آینده وضعیت بینی پیش و شده رصد انسانی و طبیعی های سیستم زمانی تغییرات

 کاربردهای در وریبهره نمودن حداکثر ب  مصرفی مختلو هایبخش وشده  ( فراهمجدید هایفناوری و علوم بر مبتنی) آب وریبهره بهبود برای مالی مناب  و امکانات
 اند گشت  ملزم آب

۰.5۲7 

 ۰.5۱۴ است   انجام حال در ممکن حد تا طبیعی، مناب  پایایی و زیست یطمق سالمتبامالحظ   آب، بازچرخانی

 ۰.5۰9 .استواگدارشده  مردمی و خصوصی سیستم ب  و خارج دولتی سیستم از اجتماعی آب-مدیریت اقتصادی

 
اصعلی نقشع  راه کع      مؤلفع  ، شعش  6بدین منظور مطابق شکل 

تمامی جنب  های اجتماعی، اقتصادی و مقیط زیسعتی را در برگرفتع    
:  ی)عنصعر مقعور   یعی اجرا یریتاصالح ساختار مد از، اند عبارتاست 

:  یجامعع  )عنصعر مقعور    یقدرت(، ارتقا فرهنعگ آب و توانمندسعاز  
)عنصعر   یو فنع  یمعال  ی،اقتصعاد  های یاستاصالح و ارتقا س ،نگرش(
: دانعش(، ارتقعا    ی)عنصعر مقعور   یعی افزا مهعارت  ،(یمتصم : یمقور

:  یهععا )عنصععر مقععور آن یععلپععردازش و تقل ی،پععرداز داده یسععتمس
 جهعت : نظعم(.   یو ضوابط )عنصعر مقعور   ینشناخت(، و اصالح قوان

متناسب بعا هعر مؤلفع  در     کالن سیاست 63 ،ها مؤلف  ینب  ا یابیدست
 مععؤثر و کلیععدی انکنشعگر  نظععر طبعق  تناسععب و تعوالی  بععاآن  یعل ذ

 بعا  راه نقشع   هعای  مولفع   تمعامی  ک  است ذکر ب  الزماند.  قرارگرفت 
 .اند نبوده یکدیگر از جدا و داشت  ارتبا  یکدیگر

 

 )دانش( 

 اصلي نقشه راه مدیریت آب حوضه آبریز کشف رود مؤلفهشش  -6شکل 
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 یشععبردپارتقاااف فرهناا  آب و توانمندسااازی جامعااه:  
های  از مؤلف  استفاده با حوض  آبریز کشو رود های مدیریت آب برنام 
 یزعالوه بر خبرگان آب ب  متخصصین اجتماعی و فرهنگی ن یفرهنگ

 آگعاهی  آمعوزش،  دارای سع  عنصعر کلیعدی    مؤلف این است.  یازمندن
 باشعد.  یمع  حساسیت در معردم )و تشعکالت مردمعی(    ایجادو  خشی،ب

و منعاب    ماهیعت رشعد درک و فهعم کنشعگران از     ،از آمعوزش  منظور
بخشعی،     و منظور از آگعاهی و مقیط طبیعی است حوض  آبی  چرخ 
مناب /مصارف آب حوض  آبریعز  از وضعیت جاری شفاف اطالعات  ارائ 

از  آگعاهی )علمعی( همعراه بعا     ماهیتاین درک از باشد.  کشو رود می
تعر و   شعود تعا کنشعگران نگرشعی عمیعق      موجب معی  ،وضعیت جاری

 تر و مؤثرتری را تر بیابند و متعاقبا  تصمیمات/ اقدامات مفید گرایان  واق 
در  ایجعاد حساسعیت  نهایتعا  منظعور از   ب  انجام رسانند.  اتخاذ نموده و

 عام ک  ب  مناف  صی است خا ب  مواردایشان  بیشترتوج   جلبمردم، 
جهت ارتقعاء فرهنعگ    یافت  ینتدو های یاستسازد. س خسارت وارد می
نشان  7در حوض  آبریز کشو رود در شکل   جامع یآب و توانمندساز

بر اساس تجرب  (، ۱396ی مشاب  واسط  )ها پژوهشاست. در  شده داده
 ین، جلعب مشعارکت عمعوم و   اسعفرا  یمقدوده مطالععات  یتعادل بخش

گیعری بعرای معدیریت آب را     یمتصعم یژه آب بران در تمام سطوح و ب 
ی عنعوان نمعوده اسعت. انصعاری     سعاز  فرهنعگ ی و اعتمادسعاز ایجاد 

ی( ساز فرهنگها ) ( ساختار نهاد آب را نیازمند ب  توسع  ررفیت۱396)
یععد کععرده اسععت کعع  تأکعنععوان نمععود و  هععا مشععارکتو سععاماندهی 

زه تصمیم سعازان و تصعمیم گیعران    های فرهنگی ب  حو سازی یتررف
( در ۱396ینععدگان مجلععس( تسععری یابععد. رسععولی )نما)بععرای مثععال 

ی در مباحث آبی را ایجعاد سعواد آبعی،    ساز فرهنگپژوهشی منظور از 

پدیری و مطالب  گعری عنعوان    یتمسئولتغییر نگرش، گسترش روحی  
ی هعا  دانعش را منو  ب   مؤثری صقیح و ساز فرهنگنمود و آموزش  

یی ک  بر اسعاس آن نکعات رریعو و دقیعق     ها مهارتای و  رشت  یانم
 یاز در این عرص  لقاظ شود  معرفی کرده است.موردن

 ي:و فناا يمااال یاقتصاااد هااای یاسااتاصااالو و ارتقاااف س
 حوض  آبریز کشو رود مدیران آبهای سیاسی موجب شده تا  نگرانی

)و نع  تغییعر    یشعتر طور سنتی افزایش تقاضای آب را با تعأمین آب ب  ب 
افعزایش قیمعت آب بعرای مصعارف     کع ،   یند. درحعال هقیمت( پاسخ د

 نبایعد حل جدی و مؤثر است ک   راه یکمنظور کنترل تقاضا  خانگی ب 
هعای   سیاسعت . (6:  ۱396)سعاالریان و همکعاران،    از آن غفلت نمود

های درونعی   یزهباانگاز سازوکارهایی هستند ک  اقتصادی، مالی و فنی 
ی در تغییر و اصعالح  توجه قابلیر تأثدارند. این تدابیر  سروکارا هانسان

هعای معدیریت   های برنامع  رفتارهای کنشگران در مسیر تققق هدف
جهعت   یافتع   ینتدو های یاستسخواهد داشت. حوض  آبریز کشو رود 

نشعان   8ی در شعکل  و فن یمال یاقتصاد های یاستاصالح و ارتقاء س
یی مشاب  کیعانی  ها پژوهشه  گدشت  در است. در طی یک د شده داده

(، ۱39۴(، مختعاری و نعوری )  ۱395(، مقمودی و پرهیزگاری )۱395)
قویت و تشعکیل بازارهعای   ( ت۱383(، جعفری )۱388جفره و علیزاده )

منععاب  آب معرفععی  آب را یکععی از رویکردهععای مقععوری در مععدیریت
دولعت در   یهعا  تقویعت برنامع   عنعوان نمودنعد    کع   یطعور  ، بع  کردند

حفارت و نظارت بر مناب  آب کشعور بع  کمعک ابزارهعا و      تخصیص،
نعارر بعر بازارهعای آب صعورت      یهعا  نیروهای بازار و تقویعت نهعاده  

 گیرد. یم

 

 
1آبریزکشف رود حوضهمدیریت آب ارتقاف فرهن  آب و توانمندسازی جامعه در  جهت یافته ینتدو یها یاستس – 7شکل 

 

                                                           
 باشد. ( مرتبط با سیاست کالن مربوط  می5اعداد داخل پرانتز راهبرد )جدول   ۱
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 مدیریت آب حوضه آبریز کشف روددر ي و فن يمال یاقتصاد های یاستاصالو و ارتقاف س جهت یافته ینتدو های یاستس -8شکل 

 

 هعای  سیاسعت اسعتفاده از  یان اینک  باب( ۱393دانشی و همکاران )
و  ینقععش اساسعع توانععد یمقععررات معع ین ودر کنععار قععوان یاقتصععاد

 یاز ابزارها ، یکیکند یفاا زیست یطمق حفارت از یبرا ای کننده یینتع
 تعرفع  را  زیسعت  یطمقع  از و حفارعت  یعیمناب  طب یریتمد یاقتصاد

PES)یستمی خدمات اکوس
در  یعر اخ یهعا  ک  در سال عرفی نمودندم (۱

 یرهعا از ابزا یاریشعده و نسعبت بع  بسع     اسعتفاده یا از نقا  دن یاریبس
 یعن ا یایداشت  است. از مزا یدر پ یمناسب یعی نتایجمناب  طب یریتمد

 یب  مشارکت دادن جوام  مقلع  توان یم یر ابزارها،روش نسبت ب  سا
موردنظر  یجب  نتا یدناشاره کرد ک  استفاده از آن را راحت و رس آن در
 .کند یم یافتنی دست را

وضععیت و  دانسعتن   باهدفی سازوکارها:  ایجاد  یيمهارت افزا
اخد تصمیمات درست بسعیار   مقیط انسانی و طبیعی در جهت ماهیت

حائز اهمیت است. افزایش مهارت افزایعی از طریعق معدیریت دانعش     
هعای آمعوزش و پعژوهش،     دانش بومی با توسع  زیرساخت خصوص ب 

سیسعتم  ، وجعود پایگعاه داده، بهبعود    سیستم اطالعات مدیریتیبهبود 
 ابععزار سععناریو پععردازیبهبععود  ،اطالعععات یشععگرینماپععایش و ابععزار 

 گیعری    پشتیبان تصمیمسامان ،و پویایی سیستم سازی شبی  های )مدل
(DSSفرهنگ ،)  پژوهشی کنشعگران امکعان   یندهآسازی و ارتقا توان-

یافت  جهت افزایش مهعارت   ینتدوهای کالن  یاستسپدیر خواهد بود. 
باشد.  رمضانی و  یم 9افزایی در حوض  آبریز کشو رود مطابق شکل 

 یسعتم س( در نتایجی مشاب  ب  این نتیج  رسعیدند کع    ۱39۴سلیمی )
سعاختار و   یاطالععات، توانمنعد   ی فنعاوری ها دانش با مؤلف  یریتمد

مقمود مرتبط است.  یریتی با آموزشمد سازیتوانمند ی وساز فرهنگ

                                                           
1- Payment for Ecosystem Services 

سازی معدیریت دانعش    یادهپ( عوامل مهم 2009میقدادی و همکاران )
در جهت مهارت افزایی را تعامل، کارتیمی، وجود یک پایگاه داده برای 

 اند.  تققیقات و ... عنوان نموده

ارتقعاء   : هاا  آن یلپردازش و تحل ی،بردار داده یستمارتقاف س
نیعز جعوهره حکمرانعی     هعا  آنبرداری، پردازش و تقلیعل  سیستم داده

 اسعت.  اجماع در حوض  آبریز کشو رودمبتنی بر  گیری خوب، تصمیم
گرایی است. از طرفعی پایع     واق تاب   و آگاهان  گیری، این نوع تصمیم

بنعابراین   باشعد  معی صعقیح   اطالعاتموثق، کافی و  گرایی، داده واق 
ی و هعا موثعق و کعافی اسعت )داور    ارزش تصمیمات آگاهان  تاب  داده

ها اسعت  گون  داده (. مدیریت این حوض  ب  کمک این۱396همکاران، 
گرایان ، صعقیح و اعتمعاد همگعان )اجمعاع( را جلعب       تواند واق ک  می

نماید. ازین رو جهت دستیابی ب  وضع  مطلعوب معدیریتی در حوضع      
بعرداری، پعردازش و تقلیعل    آبریز کشو رود نیاز ب  ارتقاء سیستم داده

گیعری   یمتصمهای پشتیبان  ا، تولید اسناد و ایجاد سیستمهمناسب داده
پعردازش و   ی،بعردار  داده یسعتم ارتقعاء س های  سیاست ۱۰است. شکل 

دهد. در  پژوهشعی   یمآبریز کشو رود را نشان  روض در  ها آن یلتقل
(، سامان  حسابداری آب را رویکردی در جهت ۱396شفیعی و کریمی )

و اطالعات معرفعی نمودنعد.    ها دادهی ده سازماناستاندارد کردن نقوه 
سعازی معدیریت    یعاده پین ورودی در تعر  مهم عنوان ب  ها سامان ک  این 

 و یکسارچ  مناب  آب هستند. نگر جام 

ح قوانین و مقعررات از  تدوین و اصال :  ضوابطاصالو قوانین و 
سازوکارهای اعمال سیاست هسعتند کع  بع  شعیوه دسعتور و نظعارت       

سعازی معدیریت   اجبار و بیرونی در جهعت کمعک بع  پیعاده     صورت ب 
اصعالح  کننعد.  مطلوب آب در حوض  آبریز کشو رود ایجاد انگیزه می

و ایجعاد بسعتر قعانونی     گیعری  تصمیمدر امتداد اصالح ساختار  ،قوانین
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 و سعایرین(  بعران  آبب  معردم )  ها مسئولیتالزم برای انتقال تدریجی 
و ضعوابط   ینجهعت اصعالح قعوان    یافت  نیتدو های یاستسخواهد بود. 

 است. شده دادهنشان  ۱۱حوض  آبریز کشو رود در شکل 

، یکی از اصالحات پای  ( در نتایجی مشاب ۱395بیات و همکاران )
اصالح قوانین و مقعررات   کشور را کنونی یآب برای مقابل  با شرایط کم
ایعن   تعایج ن .دانسعتند روز آب  کعارا و بع    یهعا  باهدف استقرار سعازمان 

بر این باورند ک  رفتار حقعوقی   کنشگران ه است ک پژوهش نشان داد
در  ییهعا  رایج با اشکال مختلعو منعاب  آب یکسعان نیسعت و تفعاوت     

. همچنین قوانین گردد یبرخورد حقوقی با مناب  مختلو آب مشاهده م

در عملکععرد بخععش آب اسععت و   دار یمثبععت و معنعع یرآب دارای تععأث
و  حسعابی  یقوانین موجود در مشارکت بخش خصوصعی، ذ  یها عامل

. با آیند یدر عملکرد بخش آب ب  شمار م یحل تعارضات، عوامل مؤثر
ماننعد   شعده  انجعام ی دیگعر  هعا  پعژوهش و  پژوهش این توج  ب  نتایج

ارتقای  جهت، ۱395  ساالریان و همکاران، ۱393بخشی و همکاران، 
ازبینی قعوانین موجعود آب و   اثربخشی قوانین و عملکرد بخش آب، بع 

آبی کنونی ضروری ب  نظر  یها روز مطابق با چالش تصویب قوانین ب 
 رسد. یم

 

 
 مدیریت آب حوضه آبریز کشف رودمهارت افزایي در جهت  یافته ینتدو های یاستس -9شکل 

 

 
 مدیریت آب حوضه آبریز کشف روددر ها  آن یلپردازش و تحل ی،بردار داده یستمارتقاف س جهت یافته ینتدو های یاستس -10شکل 

 

 
 مدیریت آب حوضه آبریز کشف روداصالو قوانین و ضوابط در  جهت یافته ینتدو های یاستس -11شکل 
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: برآینعد تمعام معوارد مزبعور      اصالو ساختار مدیریت اجرایاي 
یگعر تقویعت و   د عبعارت  بع  دهد. در این بخش خود را نشان می درواق 

آمعوزش و   درگعرو مقیط طبیععی/ مقعیط انسعانی(    انسجام نهاد آب )
ها ب  کنشعگران معدیریت آب حوضع  آبریعز      انتقال تدریجی مسئولیت
جهعت اصعالح    یافتع   ینتدو های کالن یاستسکشو رود خواهد بود. 

در  کشعو رود  یعز حوضع  آبر آب  یریتدر معد  ییاجرا یریتساختار مد
( در ۱39۴اسعت. سروسعتانی و همکعاران )    شعده  دادهنشعان   ۱۲شکل 

ی هعا  کارهعای  از راه ییکع نتایجی مشاب  ب  ایعن نتیجع  رسعیدند کع      

دولعت و   گعری  یکاهش تصعد ، مناب  آب مطلوب مدیریت دستیابی ب 
داوری  .اسعت بعران   ی آبها انتقال مدیریت آب از طریق ایجاد تشکل

 یتعالش بعرا   را یریتانتقعال معد  ( نیعز  ۱39۲دهکردی و همکعاران ) 
 یبهسعاز  ینعده، آ یران، آمعوزش معد  بعران  آب یهعا  تشعکل  یسامانده
حاصعل    یهعا  قراردادها و توافعق  یو قانونمندساز یازموردن یساختارها

دستیابی در جهت توان  صورت می ینبدو  دانست  آب بران و دولت ینب
 کرد. یزیر ام برن یاتوسع  پاب  

 

 
 حوضه آبریز کشف روداصالو ساختار مدیریت اجرایي آب در  جهت یافته ینتدو های یاستس -12شکل 

 

 یریگ جهینت

رفاه و  ینمأمنقصر ب  فرد مناب  آب در ت یگاهبراساس ارزش و جا
و سعالم   یب  آب کعاف  یبر لزوم تداوم دسترس بایستی جامع  یستیبهز
 یعان م یونعدهای قعوی  گعردد. وجعود پ   تأکید همگان در هر زمان یبرا
، ضعرورت اصعالح   «یریت مطلعوب آب معد »و « یاپا یتوسع  اقتصاد»
 یعد با یعن مسعیر  کعرده اسعت. در ا   یرآب کشور را اجتناب ناپد یریتمد

یریت نو از مشارکت دولت و مردم در معد  یریشست و تفس را ها چشم
 یازمنداز مشارکت ن یسطق ینب  چن یدنعرض  نمود. حرکت و رس آب
گفتمععان  یععلآب کشععور ذ یریتدر سععاختار مععد یاساسعع یععد نظععرتجد
هعا   یتو مسعئول  یاراتها، اخت شیو نقبازتعر و« آب مدیریت مطلوب»
 یاست و حتع بارز و مطرح  یمل سطح گفتمان در ین. امروزه، اباشد یم

آمعده و لعدا    ی رسعمی کشعور  از عناصر آن در اسناد و برنام  ها یبرخ
معدیریت   یابی بع  دسعت  یدر سطح دولت برا یاسیاراده س آید یبنظر م

ت. امععا فععراهم آمعده اسع   یآب تعا حعدود   یسععت (معوثر و شا ) مطلعوب 
 در راهبعردی -یجعام  مشعارکت   یریتمعد  یعک و اسعتقرار   یسعاز  پیاده
بعا   یسعتی ک  با است بر زمان و چالشدار یکشور، تقول یآب یها  حوض
سعترگ   یاقدام ینانجام رسد. چن ی کنشگران کلیدی و موثر ب همراه

عوامعل   یتمعام  یننسعب  یازمند اجمعاع ، ن(«تقول برنام »یک ب  مثاب  )
است کع  جعز بعا    « یانداز مشارکت چشم» ی یکآب در راستا مدیریت

از حوض   یکهر  ی: برایگرد تعبار . ب یدآ یحاصل نم یتفاهم جمع

آب، همانعا   معدیریت  در تقعول  یعت موفق یعد شاه کل»کشور،  یآب یها
 بعرای  واحعد  یحوضع  در جهتع   کلیدیکنشگران  یاراده جمع یکتقر
بعدین منظعور در پعژوهش    «. آب اسعت مدیریت مطلعوب  ب   یابیدست

راهبعردی آب  -حاضر در راستای تهی  مدل مدیریت مطلوب مشارکتی
کشو رود، پس از شناسایی و تقلیل کنشگران کلیعدی و   حوض  آبریز

در افعق  »جهت دستیابی ب  چشم انداز تعدوین یافتع  بعا عنعوان      مؤثر
 در مناب  و مصارف آب یاتعادل پا یکشو رود دارا یزحوض  آبر ۱۴۲۰
سیاست کالن تدوین شعد. سعسس نقشع  راه     63راهبرد و  ۱9، «است

کلیدی نگعرش، شعناخت،    مؤلف دستیابی ب  چشم انداز در قالب شش 
است. بایستی توج  نمود  شده ارائ گیری دانش، نظم ، قدرت و تصمیم

یافت  در این پژوهش،  ینتدوسازی راهبردهای ین راه برای پیادهمؤثرتر
ریزی مدیران و ارتقاء سطح آگاهی بران در جلسات برنام  مشارکت آب

حعل تعارضعات و    یی جهعت تنهعا  ب ایشان است  اما جلسات مشارکتی 
سازی راهبردهای مدیریت آب کافی نیست. آنچع  مسعلم اسعت،    پیاده

  بعران  جلسات مشارکتی بدون ایجاد درک مشترک بعین معدیران و آب  
 توانایی حل مشکالت مدیریت آب این حوض  را  نخواهد داشت.

 

 منابع

ابطقی فروشانی، ز. خوشنوارپور، ن. فرصتکار، الو. ابطقی فروشعانی،  
-. تقلیل ذینفعان کلیدی با استفاده از معاتریس قعدرت  ۱39۴ت. 
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عالق  )مطالع  موردی: طرح های توسع  میعادین منطقع  پعارس    
ترویجعی اکتشعاف و تولیعد نفعت و گعاز.      -جنوبی(. ماهنام  علمی

 .39تا  3۲. صفق  ۱۲7شماره 
آب و توسعع    ری نشع . آب یریتموهوم معد  یفضا. ۱396انصاری، ح. 

در  ییعر رورت تغضع : یعژه بخعش و  ، ۲اره مرم، شع سال چها یدار،پا
 .آب کشور های یاستس

. تیشع   ۱393بخشی جهرمی، الو. زمعانی، .. حیعاتی، د. صعادقی، م.    
تعیعین تکلیعو   »قانون ب  ریش  آب : تقلیلی پژوهشی بر قعانون  

فصعلنام  علمعی پژوهشعی    «. یبردار بهرهی آب فاقد پروان  ها چاه
 .۱۴۴تا  ۱۲6. صفق  ۱8شماره . 5یاری و آب. سال آبمهندسی 

. ع ،کرمعی  .م ،احمعدپوربرازجانی  لعو. ا ،کیخعا  .م ،صعبوحی  .پ ،بیات
آن در عملکعرد   یراثربخشی و اصالح قوانین موجعود و تعأث  . ۱395

پعاییز    .اقتصاد کشاورزی و توسع . بخش آب: کاربرد تقلیل مسیر
 . ۱9۰تا  ۱67صفق  . 95شماره  . ۲۴دوره  .  ۱395

ریزی آب در ایران  . وضعیت مدیریت و برنام ۱39۴ی، س. پور فداکار
وری مصعرف آب.   و جهان. اولین همایش مدیریت تقاضعا و بهعره  

 همدان.

. بررسعی معدیریت مشعارکتی در برنامع     ۱388ن.  ،ش. نقی زاده ،تاج
تجعاربی از   بعر   یع ریزی توسع  جوام  روستایی و عشعایری بعا تک  

 .۱۰شماره   ،3ه دور ،۱388ایران. جغرافیا : پاییز 
اقتصاد کشعاورزی و  . رویکرد بازار آب و الزامات آن. ۱383جعفری، ع. 
 . ۱۰3تا  75صفق  .  ۴8شماره  . ۱۲دوره  . توسع 

 ینع  به یصنقش بعازار در تخصع   یبررس. ۱388جفره، م. علیزاده، س. 
، ۱388 ییز، پعا 8، شعماره  3دوره . فصلنام  اقتصاد معالی.  مناب  آب
 .89-7۴صفق  

.  ۱396حععاتمی یععزدی، الععو. داوری، ک. قهرمععان، ب. یوسععفی، ع.   
 یهعا  نقشع   یعل آب با اسعتفاده از تقل  یریتتعارضات مد ییشناسا
آب دشعت   یریتکنشگران )موردمطالع  : کنشعگران معد   یشناخت
 .۱7-۱، صفق  ۱396، تابستان ۲، شماره ۱3دوره . مشهد

هعای  ین استراتژی. شناسایی و تدو۱39۴ع.  ،. امین شادلوا ،حالجیان
. ۱39۴مؤثر مدیریت استراتژیک توسع  شهری شهرستان رامسعر.  

 .۴۱3-397. ص ۴۰. شمار۱۴. دوره ۱39۴ پاییز. یرمدیریت شه

 یریتمعد  یاقتصعاد  یابزارها .۱393 .ی، مپناه .م، وفاخواه ی، ع.دانش
 ی: پرداخعت بهعا  یمطالعع  معورد   زیسعت   یطو مقع  یعیمناب  طب

 (.۲)۱ یدار،(. آب و توسع  پاPES)یستمی خدمات اکوس

. ۱39۲ ، م.سروسعتانی  ، العو. پعروین  ، ح.بقعایی  .ف ،داوری دهکردی
آب بعران و انتقعال معدیریت بع       یها تبیین ضرورت ایجاد تشکل

همایش ملی عمران و توسع  پایعدار   .مناب  آب یها ها در پروژه آن

موسسع    .مشهد .با مقوریت کاهش خطرپدیری در بالیای طبیعی
 .آموزش عالی خاوران

. گعزارش فراینعد   ۱393داوری، ک. عمرانیان خراسانی، ح. قنبری، ف. 
 مقدس. تدبیر آب مشهد. شرکت آب و فاضالب نشهد

. ۱396داوری، ک. قندهاری، الو. قهرمان، ب. عمرانیان خراسانی، ح. 
: مطالععاتی  مورد) فازی مقیط در آب تأمین برنام  ریسک ارزیابی
 ،۱3 دوره ،6 . مقالع  (۱۴5۰ افعق  تعا  مشهد آب ینتأم جام  برنام 
  .7۲-56 صفق  ،۱396 پاییز ،3 شماره

ی و رسععان اطععالعسععازی اجتمععاعی،   یععتررف. ۱396رسععولی، م ب. 
یعدات بسعیار و عملکردهعای کعم.      تأکی در حوزه آب  ساز فرهنگ

: یعژه بخعش و  ، ۲اره مسال چهارم، شع  یدار،آب و توسع  پا ری نش
 .آب کشور های یاستدر س ییررورت تغض

دانعش و   یریتمد یها مؤلف  ییشناسا. ۱39۴رمضانی، ق. سلیمی، ج. 
 .: دانشعگاه کردسعتان(  ی)مطالع  مورد   ها آن سازی یادهپ یتوضع

 .۲۴-۱، صفق  ۱39۴، زمستان 5، شماره ۲، دوره ۱مقال  

 ین درنعو  یریتیت معد قعوال تتوسع  منعاب  آب و  . ۱393ساالریان، م. 
 صعفقات . ۲شعماره   .سال اولیدار. آب و توسع  پا ی نشر یاری.آب

 .9۰تا  83
. ۱398، م. داوری، ک. علیزاده، الو. لگزیعان، م. فاضعلی، م.   ساالریان

 آب یریتمعد  سازی یمتصم یندچارچوب مشارکت کنشگران در فرآ
 یریتژوهشعنام  معد  . پکشعو رود(  یعز : حوض  آبری)مطالع  مورد

 یز. حوزه آبخ
. ۱398ساالریان، م. داوری، ک. علیزاده، الو. لگزیعان، م. فاضعلی، م.   

-یمشعارکت  یریتانداز مشعترک در معد   چشم ب  یابیچارچوب دست
. مجلع   کشعو رود(  یعز : حوض  آبخ ی)مطالع  مورد آب یراهبرد

 پژوهشی اکوهیدرولوژی.  
آب  یتقاضععا یریتمععد. ۱396سععاالریان، م. داوری، ک. فععروزش، م. 

اقتصعاد   یکنفرانس ملع  یناول .کشور یراهکار رف  کمبود مناب  آب
 .آب/تهران

 حعوزه  قوانین بررسی. ۱395. ب م رسولی،. ج م سمیعی،. م ساالریان،
 ملعی  همعایش (. راهکارهعا  و)اشعکاالت   ایعران  زیرزمینی های آب

 سعران  اجعالس  سعالن  تهعران، راهکارها.  و هافرصت -آب حقوق
 .۱395 آذر ۱6 و ۱5. اسالمی کشورهای

. ۱39۴، ع. اسععدیم.  جهععانفر ی ع.دلفعع ف. خععدری ی م.سروسععتان
 یهعا  طعرح  آب بعران در معدیریت   های دستاوردهای ایجاد تشکل

. مشعهد.  کنگره ملی آبیاری و زهکشعی ایعران  . نخستین مناب  آب
 ایران.

یعت  مأمور: لزوم تعریعو  آب. حسابداری ۱396شفیعی، م. کریمی، پ. 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1443
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1443
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=53900
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 باهعدف ی کشور ا منطق ی آب ها شرکتجدید دفاتر مطالعات پای  
 ری نش. ۱396«. کیمیاگری»ب  « تولید داده خام»تغییر رویکرد از 
رورت ضع : یژهبخش و ، ۲اره مسال چهارم، ش یدار،آب و توسع  پا

 .آب کشور های یاستدر س ییرتغ

. مدیریت پایدار و توأمان مناب  و مصعارف آب  ۱396صراف زاده، م ح. 
م. در صنای . نشعری  علعوم و مهندسعی آب و فاضعالب. سعال دو     

 .۱396. زمستان ۴شماره 

 ییافزا موفق آب با هم ی. حرکت ب  سمت حکمران۱396م.  ی،ضرغام
آب و  ی آب. نشعر  یمجلس مقل یلتشک یده: ایدانش و خرد جمع

 .۱396، ۲سال چهارم، شماره  یدار،توسع  پا
جعام  بعر    ینگرشع . ۱39۱، م. اهلل فتحین، الو. الد تاجع.  علی احمدی،

 یک.استراتژ یریتمد
. ۱393عمرانیان خراسعانی، ح. داوری، ک. بعاقری، ع. قیسعانی العو.     

  یععک چععارچوب «مععدیریت راهبععردی منععاب  آب»پیععاده سععازین 
آب و توسعع  پایعدار.   «. نقشع  راه »پیشنهادی با اسعتفاده از ابعزار   

۱(۲.) 
 و رتبع   یشناسعای  یمراتبع  سلسل  یلتقل. ۱397غفاری، ر. فرمانی، م. 

معورد مطالعع :   ی )نظعام معدیریت مشعارکت    بعر  عوامل مؤثر یبند
. ۱سال چهاردهم، شماره (. گلستان یا آب منطق  یشرکت سهام

 .۱۰۱ - 9۲صفق  

. م ی،سعارو  یمقسن .ع ،سالجق  .ف ،آذر خواران یمیابراه .م ی،قربان
و کنشعگران   ی  قعدرت اجتمعاع   یشعبک  اجتمعاع   یلتقل . ۱39۴

 ی منعاب  آب )مطالعع    یمشعارکت  یریتدر برنام  عمل معد  یدیکل
. دربنعد سعر(   یروستا-یانلت یز: رودخان  جاجرود، حوزه آبخیمورد

 ۲8شععماره  9جلععد مجلعع  علععوم و مهندسععی آبخیععزداری ایععران. 
 .3۲-۲۱صفقات 

. نقش بازار در تخصعیص بهینع  منعاب  آب و عوامعل     ۱395کیانی، .. 
، مسعو سعال   یعدار، آب و توسع  پا ری نشبر کارایی بازار آب.  مؤثر
 .۱۰۲تا  93. صفق   ۱اره مش

 آب یاقتصععاد یسععاز مععدل. ۱395مقمععودی، الععو. پرهیزگععار، الععو. 
 یسعاز  معدل . بعر نقعش بعازار آب    یدکشاورزی استان تهران با تأک

  .(35)پیععاپی   3شععماره   . ۱۰دوره   . ۱395اقتصععادی :   پععاییز 
 .۱۴۰تا  ۱۲۱صفق  

 ی قانون توز یبررس یتبازار آب با مقور. ۱39۴ ی، ح.نور .ع ی،مختار
و  یعععیاز منععاب  طب یانتصعع یملعع یشهمععا ینعادالنعع  آب، دومعع

 یلی.دانشگاه مققق اردب یل،اردب زیست، یطمق

بهبعود   یبعرا  هعایی  یاستس. ۱396نوری اسفندیاری، الو. ارشدی، م. 
 یدار،آب و توسع  پا ری نشی. حکمران یدگاهاز د یطرح تعادل بخش

 های یاستدر س ییررورت تغض: یژهوبخش  ، ۲اره مسال چهارم، ش
 .آب کشور

. الگوی استقرار مدیریت مشارکتی و یکسارچ  مناب  و ۱396واسط ، و. 
مصارف آب بر اساس تجربع  تععادل بخشعی مقعدوده مطالععاتی      

بخش  ، ۲اره مسال چهارم، ش یدار،آب و توسع  پا ری نشاسفراین. 
 .آب کشور های یاستدر س ییررورت تغض: یژهو

شعرکت   .آب یریتمد های یاستس یلل و تقل. اصو۱383وزارت نیرو. 
دفتعر   یع ، معاونت پژوهش و مطالععات پا  یران،مناب  آب ا یریتمد

گعروه   ۱-۱شعماره   یفنع  یتع  کم - یفنع  یارهایاستانداردها و مع
 .مناب  آب یریتمد های یاستس ینتدو

و  ی. ارائعع  طععرح جععام  سععامانده ۱396 ح. یمیرزایععی،عل .و یزدانععی،
 .(۴)8 یعران. ا یعیطب یها یستمرودخان  کشو رود. اکوس یبهساز
7۱-93. 
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Abstract 

Actor’s collaboration in strategic water management activities, decision making and decision aiding are 
integral principles of sustainable development. Lack of cooperation and ignorance of the actors about their 
actions and failure to put them in the decision-making position will lead to their feeling of lack of belonging to 
the future fate of the water and their inevitable consequence will be their inability to conserve water resources. 
Therefore, the importance of actor collaboration in water management decisions can be emphasized. If the 
collaboration implement, help to prevent future water scarcity. The purpose of this study was to establish 
consensus on optimal water management in Kashafrood catchment. In this research, after identifying and 
analyzing key and effective actors, identifying the status quo and formulating strategies, the landscape of the 
catchment will be explained in a horizon that will have a stable equilibrium in water resources and consumption. 
Below this perspective, 19 basic strategies and 63 macro policies formulated. Due to the multitude of policies 
formulated, roadmap tools were used to facilitate the outlook. The main components of the roadmap in this study 
are: reforming the structure of executive management, promoting water culture and community empowerment, 
reforming and enhancing economic, financial and technical policies, enhancing skills, upgrading systems data, 
processing and analyzing them, and amending laws and regulations. The most effective way to implement 
formulated policies is to collaborate in decision aiding sessions and raise their awareness. Collaboration 
meetings will not be able to solve the water management problems of this basin without creating a common 
understanding between managers and water users. 
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