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چکیده

بوده وکمبود آب اصلیعوامل ازی، توسعه کشاورزي و صنعت، کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینافزایش جمعیت
تحلیل تکامل مدیریتبررسی وحاضرمقالههدف از.استمنابع آبیکپارچهمدیریت آنمقابله باموثرراهیک 

بررسی در سه بخش مدیریتاین .از منظر محققان استیحل بحران  کم آبجهت منابع آب سازي و مدلیکپارچه
ها، خشکسالی، سیالباثراتمقابله با در براي بیان راهکارهاي منابع آبسازي ، مدیریت یکپارچه و مدلمنفصل

در بخش مدیریت یکپارچه راهکارهاي اجرایی جهت تعادل بین . ه استصورت گرفتزیست ها و تخریب محیطآلودگی
عرضه و تقاضا با در نظرگرفتن تمامی نیازهاي شرب، کشاورزي، صنعت و محیط زیست با رویکرد اقتصادي، اجتماعی و 

تحقیقات و نتایج متناسب با تابع هدف، متغیرهاي تصمیم و متغیرهاي حالت سازي یکپارچهزیست محیطی و در بخش مدل
تواننمی،کشور ایرانمورفولوژیکموقعیت جغرافیایی و ر اساسب. ه استمطرح شدیجهاننمونه ي اجرایی طرح هاي 

مختلف هايلذا با الگو گرفتن از مدل،بهره بردمقابله با کم آبیپیشبرد اهدافجهتواحداز یک مدل جامعبراي آن
روش بر همین اساس در جمع بندي این مقاله. بررسی نمودراهاي مختلفتوان متناسب با هر حوضه سیاستمیاجرایی

.پیشنهاد شددر ایران هاي اجرایی سازي جامع و داینامیک کاي و همکاران و دیویس و سیمونویچ براي طرحمدل

IWRM، آبیبحران کم،سازي یکپارچهمدل،: کلیديهايواژه

مقدمه-1

مکانی و غیریکنواخترشد روز افزون جمعیت، توسعه اراضی کشاورزي، گسترش صنایع و توسعه شهري، توزیع 
مین آب مطمئن براي ، تأزمانی آب شیرین به لحاظ کمی، مشکالت روزافزون کیفی منابع آبی و تاثیرات تغییر اقلیم

هاي اساسی تبدیل نموده است، که منجر به افزایش رقابت بین مصرف کنندگان شده مصارف مختلف را به یکی از چالش
وري و ارزش یکنواخت منابع آبی روبرو است، افزایش بهرهن که با مشکل کم آبی و توزیع غیرلذا در کشور ایرا. است

با توجه به معضالت رو به رشد موجود .طرح کرده استهاي ملی مترین هدفمصرف آب را به عنوان یکی از مهم
ها و کاهش هدر رفت منابع آب کشور با هدف کاهش خسارتبراي حفاظت ازو اساسی ضرورت دارد تا راهکار عملی



مندي نه با وظیفهاي حاکمیتی در سطح وزارتخابراي برون رفت از این معضل، لزوم وجود مجموعه. ها ارائه شودآن
.ها ضروري استتی در این عرصهیریزي براي بهترین شکل مدیرهاي آبریز کشور و برنامهدر حوضهجامعت مدیری

ترین راهکار ممکن براي رفع مشکالت ناشی از کاهش کمیت و افت کیفیت مدیریت منابع آب به عنوان اصلی
، زیست محیطیهاي فنی، اقتصاديهاي جدیدي است که دیدگاهطبیعت پیچیده مسائل آب نیازمند روش. آب مطرح است

است که باید 1این همان مفهوم مدیریت یکارچه منابع آب. نمایدو اجتماعی را در یک قالب به هم پیوسته گردآوري می
مدیریت جامع باید نیاز تمامی . المللی باشدو بیناصلی ترین روش براي دستیابی به منابع پایدار آب در سطح ملی

.[17]را لحاظ نمایدبردارن آب بهره

طور پایدار نگرش مدیریت یکپارچه منابع آب با در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی، به
هاي ذینفع مختلف و رقیب یکدیگر را مشخص این نگرش، گروه. کندو متعادل به مدیریت و توسعه منابع آب کمک می

هاي مختلف از محلی تا بین المللی هاي ذینفع در مقیاسها و گروهرا بین بخشنگرش یکپارچه، مدیریت منابع آب. کندمی
گذاري، استقرار حکمرانی صحیح و ایجاد مدیریت قانونی این نگرش بر درگیر شدن سیاست ملی و قانون. کندهماهنگ می

برخی ابزارها مانند . کندیو سازمانی موثر به عنوان مسیرهایی در جهت ایجاد تصمیمات پایدار و منصفانه تاکید م
.کنندهاي پایش و اطالعات این فرایند را پشتیبانی میهاي اجتماعی، زیست محیطی، ابزارهاي اقتصادي و سیستمارزیابی

هاي جدیدي نیستند، اما به علت ماهیت و اندازه، مشکالت از روي مدیران منابع آب چالشهاي پیشچالش
یافتن این . طور وسیعی تفاوت دارنداي به حوضه دیگر بهها از حوضهت هستند و عکس العملاي به ناحیه دیگر متفاوناحیه

:]2[ها نیاز به روشن شدن نتایج و پاسخ به دو مبحث زیر استچالش

.ها و عملکردها و نگهداريها، زیر ساختآوري دادههاي شرح دهنده موضوعات ساختاري شامل جمعپاسخ) الف

.  باشندها مهم و در ارتباط با یکدیگر میهر دون وع این پاسخ. گذاريها و قیمتهاي نهادي مانند سیاستپاسخ) ب

بررسی-2

براي مناطق مختلف و کار گرفته شدههاي بهو ابزارها و مدلو جامع منابع آبمنفصلدر مقاله حاضر مدیریت
.شده استو تحلیلبررسیبه شرح ادامه مطالعات موردي 

منابع آبمنفصلمدیریت-2-1

این تغییرات . زمان با تغییرات شهرنشینی رخ داده استمهندسی و مدیریت منابع آب طی یک دوره طوالنی و هم 
هاي چشمگیري پس از انقالب صنعتی، دنیا شاهد پیشرفت. ها و مشاغل جدیدي در بین مردم شده استموجب ایجاد رشته

هاي چند میلیارد ها از مقیاس کوچک و بودجه محدود به پروژهپروژه. هاي آبی بوده استاندازه و پیچیدگی در پروژهدر 
هایی در سطح جهانی و از رویدادهاي آبریز کوچک به پروژهها از حوضهاند و مقیاس زمانی و مکانی آندالري ارتقاء یافته
- جزء الینفک این تغییرات شدید افزایش چشمگیر در فعالیت. اندمی تغیر یافتههاي فصلی به روندهاي اقلیمقطعی در سیکل

1 Integrated Water Resources Management (IWRM)



آب بسیار کم با آلودگی بسیار . [10]به مدیریت منابع آب است) ریزي، طراحی، ساختبرنامه(هاي مهندسی آب از توسعه
. [18]یریت منابع آب هستندریزي و مدهاي برنامههاي بسیار فراوان در اکوسیستم از مهمترین انگیزهزیاد و کمبود

با . ]22[اندهاي آب و فاضالب چند شرکت ذینفع حداقل از زمان قرن دهم فعالیت داشتهدر والنسیاي اسپانیا دادگاه
هاي اخیر، اسپانیا احتماال اولین کشوري است که مدیریت آب حوضه رودخانه را بطور سازمان یافته و توجه به پیشرفت

.  [11]رسمی انجام داده است

ریزي ها و تخریب محیط زیست از تجارب مهم برنامهآلودگی،هاها، سیالبدر مقابل، کاهش تأثیرات خشکسالی
هاي ها، ناوبري و سیاستو مدیریت منابع آب بوده است؛ همچنین افزایش تأمین نیاز، انرژي برقابی، ارتقاء سطح سر گرمی

طور کلی بزرگترین به. باشدهداف برنامه ریزي و مدیریت منابع آب میجاري در جهت افزایش سود و مزایا از دیگر ا
توان در یافتن بهترین راه از نظر اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی براي ریزي و مدیریت منابع آب را میاهداف برنامه

صه نمود؛ به عبارت دیگر مدیریت منابع آب تجدید پذیر اعم از محدود و نامحدود ، هم براي حال و هم براي آینده خال
.[23]هاي منابع آب پایدار استریزي و مدیریت منابع آب طراحی سیستمهدف از برنامه

:مدیریت یکپارچه منابع آب-2-2

را جهت اصال این 2پیشنهاد ساخت یک سد بر روي رودخانه ساسکاچوان شمالی1، هنري هایند1858در سال 
1967این پروژه در سال . در کانادا ارائه نمود4هاي راکیوسیله یک آبراهه در دامنه کوهبه3رودخانه به رودخانه کواپل

منافع گوناگون این پروژه اعم از تولید. ایجاد شد6به پایان رسید دریاچه دیفنبارکر5وقتی ساخت سد گاردینر. اجرا گردید
هاي مختلف هاي طبیعی پرندگان از جمله گونهجاد زیستگاهبرقآبی، تفریحی، تأمین نیاز آبی استان ساسکاچوان، ایانرژي

در معرض انقراض، تنوع کشاورزي در منطقه و ارتقاء وضعیت اقتصادي، این استان را به استانی مستقل در زمینه تأمین 
از سطح وسیع و هواي منطقه به علت تبخیرهاي زیرزمینی و حتی تغییر در آبتغذیه آب. پایدار آب در کانادا تبدیل کرد

ها در آن مناطق این طرح دریاچه سد و ایجاد ابر و انتقال آن در جهت باد به مناطق خشک استان و کانادا و افزایش بارندگی
اي موفقیت آمیز از مدیریت جامع منابع نظیر در جهان مبدل کرد وامروزه از این طرح به عنوان نمونهرا به عنوان طرحی کم

شد ولی طور مشخص ذکر نمیهرچند در آن زمان بحث مدیریت جامع منابع آب به. شودیاد میدر دنیا ) IWRM(آب 
. [20]مطرح استIWRMمدیریت مطالعات و اجراي این طرح همان بحثی است که امروزه به عنوان 

را به عنوان IWRMکه طی آن . ، کنفرانس بین المللی آب در ماردل پالتا آرژانتین برگزار شد1977در سال 
تالش براي تشکیل . رویکردي براي هماهنگ کردن رقابت رو به رشد بین کاربران متعدد منابع آب معرفی و توصیه کرد

ارزیابی منابع آب، تأمین مناسب نیازهاي اجتماعی و : این نشست مهم توانست به دستیابی اهداف مشخصی ادمه دهد
منظور جلوگیري از باال بردن سطح آمادگی در سطح ملی و بین المللی بهوري استفاده از آب واقتصادي، افزایش بهره

1 Henre Haynd
2 South Saskatchwan River
3 Qu’Appelle River
4 Rocky mountains
5 Gardiner Dam
6 Lake Diefenbarker



این اقدام در ماردل پالتا اولین تالش براي ترویج مدیریت یکپارچه منابع . بحران آب در ابعاد جهانی قبل از پایان قرن بیستم
.[7]آب بود

به طور خاص آب و برنامه ماردل پالتا در مورد 1987در سال کمسیون جهانی محیط زیستدر گزارش آمده از
منابع آب را مورد توجه قرار نداده است، اما مفهوم توسعه پایدار منابع را مورد تأکید قرار داده که به عنوان فرایند تأمین نیاز 

ه است؛ که آب به عنوان زیر هاي خود تعریف شدهاي آینده براي رفع نیازفعلی جامعه بدون محدود کردن توانایی نسل
در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد، اجالس زمین، ریودوژانیرو، . باشدمجموعه توسعه پایدار منابع می

مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبناي آگاهی از آب به ": به تصویب رسیدند از جملهIWRMنیز تعاریفی در مورد 1992
اقتصادي که کمیت و کیفیت آن تعیین -یر از اکوسیستم، یکی از منابع طبیعی و یک کاالي اجتماعیعنوان بخشی جدا ناپذ

بنابرین منابع آب باید محافظت شوند، و به منظور تأمین و تطبیق نیاز . باشد، استبرداري از آن میکننده نحوه بهره
.[26]"دیت منابع در نظر گرفته شوندموجوهاي آبی و بایست عملکرد اکوسیستمهاي بشر به آب میفعالیت

. نمودند3، دعوت به تأسیس سازمان مشارکت جهانی آب2و بانک جهانی1، برنامه توسعه سازمان ملل1995در سال 
هایی براي کارگیري غیر رسمی اصول دوبلین، پایهکنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در ریو دوژانیرو و به

IWRM، بر توسعه چارچوب مفهومی GWPهاي در آغاز، فعالیت. در استکهلم سوئد، شدند1996در سال GWPتأسیس 

به عنوان موتورهاي شروع جهت ارتقاء سطح آگاهی در 4هاي مشاوره تخصصیبر مبناي اصول دوبلین، و تشکیل کمیته
.در مناطق مختلف، استوار بودIWRMزمینه 

انجام شده است بیشتر در رابطه با تبیین تعاریف، IWRMعموم مطالعاتی که در اواخر قرن بیستم در رابطه با 
در الهه، کنفرانس 2000دومین فروم جهانی آب در سال .فاکتورهاي مؤثر و اهداف مدیریت جامع منابع آب است

. برگزار شدند6در ژوهانسبورگ2002پایدار در سال ،و اجالس جهانی توسعه5در بن2001المللی آب شیرین در سال بین
ها، در این کنفرانس. ترویج داده شدIWRMها المللی بودند که در آنهاي با نفوذ و تأثیر بیناین سه کنفرانس، کنفرانس

خته گیري مشارکتی در برگیرنده کاربران، ذینفعان و عموم جامعه، به عنوان یک موضوع کلیدي شنافرایند تصمیم
به عنوان رویکردي منحصر به فرد و عملی در دستیابی به IWRMي جهانی را براي پذیرش در این راستا انگیزه. [22]شد

هاي به عنوامن نمونه، در سال. نیز آغاز شدIWRMبنابرین رویکردهاي عملی در مطالعات ، [16]توسعه پایدار ایجاد کرد
، هنگامی که کیفیت آب نیویورك کاهش یافت، مسئولین با بررسی این مشکل، پیشنهاد ساخت 2002تا 2000
اي در حدود شش میلیارد دالر را در ها هزینههاي حفاظتی را ارائه دادند که برآورد اجراي آنهاي جدید و روشخانهتصفیه

مدیریت . میلیارد دالر حل شود6/1در این راستا باعث شد که این مشکل تنها با صرف IWRMکارگیري هب. پی داشت
:شهر نیویورك از روش جامعی شامل موارد زیر استفاده کرد

).خریداري شد2002مربع از اراضی در سال کیلومتر130حدود (صورت داوطلبانه خرید و کنترل سهام کشاورزان به-1

1 United Nations Development Programme(UNDP)
2 World Bank
3 Global Water Partnership
4 Technical Advisory Committee
5 Bonn
6 Johannesburg



هاي اقتصادي ها و مراتع و سایر فعالیتهاي پیشرفته در کشاورزي، مدیریت جنگلهایی براي استفاده از روشارانهی-2
.هایی بالعوض جهت بهبود امکانات تصفیه آب در باالدست حوضه اختصاص یافتهمچنین کمک. تخصیص یافت

.هاجویی آب و تشویق آنفهها در صرهاي آنپرداخت غرامت به مردم به منظور جبران هزینه-3

بود که این % 50هاي اساسی تا بیش از ، فسفر و دیگر االینده1نتیجه اعمال این نوع مدیریت کاهش باکتري اشرشیاکلی
.[25]ها باعث ایجاد یک منبع سالم در شهر و احیاي اکوسیستم حوضه شدکاهش آالینده

، بر اساس چارچوب نهادي IWRMهاي اخیر براي اجراي دنبال بررسی تالش، به2010آکو و همکاران در سال 
IWRMمشارکت عمومی در سطح : که نهایتا پیشتهاداتی جهت اصالح و بهبود این فرایند ارائه نمودند. در کامرون بودند

در مجموعه مدیریت منابع طبیعی IWRMقرار دادن شوراي محلی، شناخت آب به عنوان یک مزیت اقتصادي و اجتماعی،
تواند منجر به بهبود مدیریت یکپارچه منابع آب در هاي هیدرولوژیکی میهاي ریاضی در حوضهگیري از مدلو بهره

.[6]کامرون شود

مدیریت هاي ملی هاي توسعه و برنامهدر سیاستIWRMهاي دنیا، در حال حاضر، در تعداد بیشتري از کشور
تایج حاصل از یک ارزیابی صورت گرفته به منظور تعیین وضعیت تعیین نبر اساس .[24]شودهیدرولوژیکی گنجانده می

ها و از این کشورها طرح% 21، 2006کشور، توسط سازمان مشارکت جهانی آب در سال 95در IWRMریزي فرایند برنامه
ها تازگی فرایند فرموالسیون طرحبه% 53باشند، اند و یا در حال دستیابی به این فرایند میگذاري نمودهاستراتژي هایی را پایه

بسیاري از کشورها نیز تصمیم . اندرفت بسیار محدودي داشتهمانده پیشباقی% 26اند و را آغاز نمودهIWRMو استراتژهاي 
کشور در 38این ارزیابی در برگیرنده . اند ولی براي رسیدن به آن نیازمند کمک هستندبه پیشرفت در این زمینه گرفته

س ک در اقیانوجزیره کوچ8کشور در امریکاي التین و 16کشور در اروپا، 10کشور در آسیا و اقیانوسیه، 23آفریقا، 
.[13]استآرام و دریاي کارائیب بوده

، به بررسی مفهوم، ضرورت و منافع مدیریت به هم پیوسته منابع آب در سطح حوضه )1387(میرصانع و کاویانپور 
ا هآن. هاي جهانی پرداخته و اصول به کار گرفته شده در اجراي این چارچوب را مورد بررسی قرار داندآبریز بنابر تجربه

.[4]هم پیوسته منابع آب ارائه نمودنداي راهکارهاي مدیریتی جهت اجراي بهتر اصول مدیریت یکپارچه و بههمچنین پاره

هم پیوسته منابع مدیریت به"نگر  ، طی پژوهشی با توجه به رویکرد مساله)1387(نژاد نوري اسفندیاري و عراقی
ها را به عنوان نقاط هاي درجه دو کشور را ارزیابی نمودند و تصویري عمومی از مسائل و مشکالت حوضهحوضه"آب

راي این منظور سه معیار پایداري عرضه و تقاضا، کیفیت آب و ب. هاي توسعه ارائه نمودنددر تدوین برنامهشروع اساسی 
ها با ها مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که شیوه مدیریت در بسیاري از حوضهوقوع خشکسالی را در این حوضه

[5].د نمویت منابع آب را متزلزل خواهها، وضعبرداريمعیارهاي پایداري فوق فاصله داشته و ادامه روند گذشته بهره

، به تحقیق در مورد تخصیص منابع آب با رویکرد یکپارچه و با در نظر گرفتن طیف 2012در سال 2هان و همکاران
متخصص 82هایی که از در این مطالعه بر اساس نظر سنجی. آبریز رودخانه پرداختندها درسطح حوضهوسیعی از شاخص

1، هاي3هاي آبریز هوايبود از نوزده شاخص براي حوضهآوري شدهمعهاي مختلف جهت تعیین شاخص کمبود، جرشته

1 Escherichia coli
2 Han & et al.
3 Huai



چین بهره بردند؛ براي تعیین میزان کمبود آب براي هر حوضه رودخانه از مجموعه 3در استان شاندونگ2و رودخانه زرد
اي محاسبه گردید؛ شاخص و به صورت مشاهده13گیري از روش تخصیص آب نیز با بهره. استفاده شد4احتمال فازي

اي که در استان شاندونگ داراي کمبود شدید و قابل توجه آب هاي رودخانهدهد که در تمامی حوضهنتایج نشان می
هاي تأمین آب و به دنبال آن عواملی نظیر فاکتورهاي نقش اصلی در کمبود آب هستند، عوامل اقتصادي به عنوان ایفا کننده

هاي برداري در بین بخشهاي تخصیص آب براساس منابع آب و متناسب با بهرهشاخص. باشندو سپس نیاز آبی، می
.[14]بندي شدندآبریز رودخانه هواي اولویتحوضه

ت منابع آب با تمرکز بر مشارکت عمومی ، جایی که مدیری6اي مربوط به بریتانیا، در مقاله2017در سال 5فریچ
هاي، اجراي موازي و مشارکتی جامع و رویکرد تطبیقی گیرد، در تالش براي بررسی عملکردمورد تجزیه و تحلیل قرار می

در . هاي تطبیقی بودبا هدف مرور و تکمیل چارچوب کنونی از تعریف تأثیرات مدیریت یکپارچه منابع آب بر ظرفیت
دولتی در زمینه آب و مدیریت ریسک سیالب، بعد از پانزده سال ر ویژه به تجزیه و تحلیل دخالت بازیگران غیرطومقاله به

دستورالعمل چارچوب : نفعان تحت تأثیر دو دستورالعمل اتحادیه اروپاتالش فراوان براي افزایش همکاري و مشارکت ذي
هاي جعلی بین این دو، نویسنده سه و مدارك تجربی از لینکبا توجه به شواهد . آب و دستورالعمل سیالب، پرداختند

تئوري، استدالل آگاهانه مرتبط با مفاهیم متنوع، وابستگی به مسیر و  ماهیت متغیر وابسته به مشارکت جهت ساختن و غلبه 
.[12]هاي کنونی، را عنوان کردبر محدودیت

سازي یکپارچه منابع آبمدل-2-3

-باشد که به صورت یک چرخه در پی هم اجرا میرویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب شامل هفت گام میریزي با برنامه

هاي پشتیبانی و مشورتی مدیریت پیوسته که ریزي یک دنباله منطقی از مراحل مختلفی است که به وسیله فعالیتبرنامه. شود
گذاري را زمانی و  بیشترین تأثیر) GWP,A, 2005(شود سازي میحمایت و پیاده. نشان داده شده است1-2در مرکز شکل 

شامل IWRMریزي با رویکرد هاي برنامهگام. شوددیده )1-2(خواهد داشت که به صورت یک چرخه پیوسته مانند شکل
هاي مدیریت آب، نفعان، ساختن دید استراتژیک، ارزیابی وضعیت، استراتژيریزي کاري و مشارکت ذيشروع، برنامه

.پذیردانجام میIWRMسازي در گام برنامه باشد که مدلرنامه مدیریت یکپارچه آب، اجرا و ارزیابی میب

1 Hai
2 Yellow River
3 Shandong Province
4 Fuzzy set probability
5 Fritsch
6 U.K.



IWRMریزي با رویکرد هاي برنامهگام-1-2شکل 

و تأمین آب و مدیریت یکپارچه منابع آب باید در سطح سیستم یکپارچه حوضه رودخانه که دربرگیرنده نقاط تقاضا
اي تعیین شوند که پاسخگوي استفاده ها است اعمال شود، از این رو ابزار تبیین سیاست باید به گونهآنهاي بین مؤلفه

لذا ایجاد مدلی شامل و فراگیر در مباحث هیدرولوژي، زراعی و اقتصادي از ، [8]اقتصادي تر از آب در این سطح باشند
، 2001در سال 1ین و چن. قابل مشاهده است) 2-2(شکل بود که الگوریتم آن در2003اقدامات کاي و همکاران در سال 

استرتژي مختلف تحت سه . استراتژي هایی را براي تخصیص منابع آب در جنوب تایوان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند
هاي برداشت از منابع آب زیرزمینی مورد آزمون قرار گرفتند؛ در نهایت یط مختلف هیدورولژیکی و محدودیتشرا

ها ساخت مخازن و بندها بود که می توانست آب را در فصول مرطوب ذخیره نماید و کمبودهاي سناریوي بهینه از نظر آن
.[27]فصول خشک را جبران کند

1 Yen and Chen



]21[مدل یکپارچه ارائه شده توسط کاي و همکاران-1-2شکل 

ابداع نمودندکه امکان تحلیل 2اقتصادي صفحه گسترده-، یک مدل هیدورولوژیکی)2007(1مینادین و همکاران
هاي مختلف از جمله کشاورزي و محیط زیست تحت سناریوهاي مختلف، در آن تخصیص و استفاده از آب در بخش

اي، تقاضاي ساده بود که بر موازنه آب در بازه، به بازه سیستم رودخانه3ايساز تودهها یک مدل بهینهمدل آن. وجود داشت
این مدل به منظور بهینه سازي منافع، تخصیص و جریان استفاده شده و مقید به قیودات . ، متکی بودآبیاري و تولید درآمد

.[19]هیدرولوژیکی و اقتصادي تعیین شده توسط سناریوها بود

زیست -اقتصادي-سازي منابع آب را با یک مدل جامع اجتماعی، مدل2011در سال 4دیویس و سیمونویچ
اقتصادي و یا زیست -هاي اجتماعیرا ارائه کردند تا مجموعه بحثANEMIها مدل دینامیکی آن. محیطی ارائه کردند

هاي اقلیم، این مدل داراي هشت بخش اصلی است که خصوصیات اصلی بخش. کار گرفته شودمحیطی در بطن مدل به
را در یک مقیاس جهانی در سیکل کربن، اقتصاد، کاربري اراضی، جمعیت، جریان آب سطحی، نیاز آبی و کیفیت آّب 

ها در سطح جزئیات است، با توسعه مدلهاي جهانی عدم توانایی در وارد کردنیکی از مشکالت مدل. نظر گرفته است

1 Mainuddin et al.
2 Spreadsheet
3 Lumped
4 Davies and Simonovic

منطقه/ حوضه
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طور کامل مورد بحث این مدل در رساله دیویس به. توان خصوصیات خاص آن را وارد معادالت کردمیمنطقه یا حوضه
.[9]گذاري شده استنام1یک مدل جدید براي ارزیابی جامع تغییرات جهانی قرار گرفته است و به عنوان 

تبیین 2050ریزي و مدیریت منابع آب جهان را در سال انداز برنامهچشم2، کارآموز و همکاران2012در سال 
ها اعم ی آب و فرصتها اعم از اختالف ناشی از آب، تغییرات اقلیم، اقتصاد آب و آلودگدر این پژوهش به چالش. نمودند

هاي هاي مناسب و فراوان، امکان استفاده مجدد آب، وجود سیستموري آب، وجود دادههاي تکنولوژیکی، بهرهاز پیشرفت
.[15]هاي پیشرفته مهندسی مورد بحث قرار گرفتپشتیبان از آموزش

هاي مدیریتی و حاکمیتی آب ساختار، ضمن بررسی مبانی مدیریت جامع منابع آب با توجه به 1387صفوي در سال 
هاي اصلی که در ایران و در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی و نیز جایگاه ذینفعان ، به معرفی مؤلفه

صفوي با عنایت به مبانی ارائه شده و ساختارهاي مدیریتی موجود، . بایستی در این نوع مدیریت توجه شود پرداخت
ایشان حوضه . هاي آبریز معرفی نمودریزي و مدیریت جامع منابع آب را مقیاس حوضهطح جهت برنامهترین سمناسب
هاي سطحی و زیرزمینی و در آستانه کم آبی قرار رود را به دلیل تنوع منابع و مصارف، تبادالت کمی و کیفی آبزاینده

هاي مختلف در مختلف عرضه و تقاضاي آب از دیدگاههاي عنوان نمونه انتخاب و ضمن بیان مؤلفهگرفتن این حوضه، به
.[3]ریزي و مدیریت جامع منابع آب در آن تأکید نمودآن، بر لزوم برنامه

گیري از روش تحلیل محتواي کیفی، ضمن تعیین روند تحقیقات علمی ، با بهره1397ساز و همکاران در سال حلی
ایشان بیان کردند که تحلیل محتواب . ي مختلف را مورد بررسی قرار دادندهاسازي منابع آب، نگاه حاکم بر مدلدر مدل

سازي منابع آب سطحی بر نشان داد که در مدل1395تا 1384مقاالت انتشار یافته در مجله تحقیقات منابع آب از سال 
برداري بیشتر، ه براي بهرههاي زیرزمینی دغدغه دستیابی مدلی بهینارزیابی مدل تمرکز بیشتري است، در حالی که در آب

توان آن را به دلیل سازي نشان دهنده عدم اجماع در انتخاب مدلی بهینه است که میبررسی اهداف مدل. حاکم است
ها پیشنهاد به ارائه یک ابر مدل به منظور یکپارچه سازي و ایجاد تسلسل در آن. ماهیت مدل و پدیده مورد بررسی دانست

درهم ) 2هاي منابع آب، نگاه یکپارچه برمدل) 1: آب را دادند که ضرورت نیل به چنین ابر مدلی راهاي منابعخروجی مدل
درهم پیچیدگی و تکثرهاي سازمانی، عنوان ) 4منشأ و کاربردهاي متکثر ) 3هاي شرایط اقلیمی وطبیعی کشور و پیچیدگی

.[1]در منابع آب تغییر دهد» ف به تخمینهد«را به » تخمین به تخصیص«کند جهت حرکت از کردند که تالش می

گیرينتیجه-3

رویه جمعیت و توسعه هاي روز افزون ناشی از رشد بیمفهوم مدیریت جامع منابع آب در پاسخ به پافشاري
مسئله کمبود آب و کاهش کیفیت آن، بسیاري از . اجتماعی بر سیستم هاي منابع آب مطرح شده است-اقتصادي

هاي خود در زمینه مدیریت منابع آب را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار را وادار ساخته است که دیدگاهکشورهاي جهان 
در نتیجه، دیر یا زود سیستم مدیریت منابع آب در معرض یک تغییر اساسی در سطح جهان قرار خواهد گرفت و از . دهند

دارد، به یک دیدگاه فرابخشی مبتنی بر مدیریت تقاضاي مین آب تکیهبر تأیک دیدگاه مبتنی بر اصول مهندسی که اساساً
منابع آب ضروري و حیاتی در هر کشوري براي رسیدن به توسعه پایدار، مدیریت یکپارچه. آب تغییر موضع خواهد داد

1 ANEw Model for Integrated (ANEMI) Assessment of Global Change
2 Karamouz & et al.



براي تواند امنیت پایدار آب رامیIWRMاز آنجایی که .باشدها میها و ابتکارات دولتطرحید یکی ازتردبیاست و
.موثر آن استبلذا چالش اصلی اجراي فراهم کند،21شهروند در قرن 

سازي یکپارچه، مدل داینامیک و یکپارچه کاي و همکاران و دیویس و سیمونویچ با هاي اجرایی مدلدر بین طرح
ی و زیست در نظر گرفتن بازگردانی پساب مصارف مختلف و تعادل شوري و امالح آب با رویکرد اقتصادي، اجتماع

. محیطی با توجه به مشکالت آبی کشور بیشتر مورد توجه بوده و کارایی بهتري براي موقعیت کنونی منابع آب را دارند

الزم است IWRMجهت اجراي موفق حاکم و وضعیت توپوگرافیک ایران تنوع آب و هوایی با توجه به وسعت،
ها با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، موقعیت در سراسر جهان را بررسی نمود و و از بین آنها و تجربیات موفقطرح

در راستاي مقابله با بحران کم آبی و مدیریت تأمین و تقاضا الگو هاي آبریز ایران ها با حوضهجغرافیایی و تطابق مناسب آن
.را به حداقل رساندییاجراهايطرحریسک و ها برداري کرد تا با این روش بتوان عدم قطعیت

قدردانی-4

بدینوسیله از دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محیط زیست ایران که امکانات و اطالعات الزم جهت انجام این تحقیق و 
.شودمین کردند تشکر میه مقاالت مربوطه را تأتهی
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