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Abstract
Background and objective: Achieving macro goals in countries is always a function of correct policies, which is necessary 
to create alignment and convergence of responsible agencies through a comprehensive and convergent policy. The water 
crisis is one of the issues in which the lack of consistent policies can lead to inefficiency of programs and ultimately the loss 
of opportunities. A prerequisite for this is the identification of key indicators in this area. Accordingly, the present study was 
conducted with the aim of converging indicators of water crisis management policies (as a review).
Method: This review study was conducted using grounded theory (data theory). In this regard, the studies that were in line 
with the purpose of the research were written in English or Persian, their full text could be accessed and the year of their 
publication was related to the last ten years. Were excluded from the study. A wide range of keywords such as policy, water 
crisis, water management and policy convergence were used to retrieve the studies. To find related studies along with library 
study, valid Persian and international databases were used. Finally, 29 articles were included in the study. Data were analyzed 
based on grounded theory method.
Conclusion: The indicators set for policies in water crisis management are general and it is not clear whether these indicators 
are at the macro level or at the level of responsible organizations. However, some indicators should be presented as strategic 
and pivotal indicators, which should be given special attention as key criteria to create convergence in policies. The results of 
the studies conducted in the present study clearly show the extent to which achieving a comprehensive and correct general 
policy in the field of water crisis management, while very critical, has many complexities and aspects.
Keywords: Keywords: policy making, policy alignment, water shortage crisis.
Citation (APA 6th ed.): Vasheghani farahani H, Mardani M, Sadeh E, Amini sabegh Z. (2021, Summer). Convergence indicators of water crisis 
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چكيده
پيش زمينه و هدف: دستيابى به اهداف كالن در كشورها همواره تابعى از خط مشى گذارى هاى صحيح مى باشد كه الزمه آن، ايجاد همسويى و همگرايى 
دستگاه هاى متولى، از طريق يك خط مشى گذارى جامع و همگرا كننده مى باشد. بحران آب يكى از مسائلى است كه عدم وجود خط مشى هاى سازگار 
و هسمو در آن، مى تواند موجب ناكارآمدى برنامه ها و در نهايت از بين رفتن فرصت ها گردد. پيش نياز اين مهم، تعيين شاخص هاى كليدى در اين 
زمينه مى باشد. بر همين اساس مطالعه حاضر با هدف شاخص هاى همگرايى خط مشى هاى مديريت بحران آب (به طورى مرورى) انجام گرديده است.
روش: اين مطالعه مرورى با استفاده از روش گراندد تئورى (نظريه داده بنياد) انجام گرفت. در اين راستا مطالعاتى كه در راستاى هدف پژوهشى 
بودند، به زبان انگليسى و يا فارسى نگارش شده بودند، دسترسى به متن كامل آنها ممكن بود و سال چاپ آنها مربوط به ده سال اخير بود وارد مطالعه 
گرديدند و مقاالت بى نام، بدون تاريخ و غيرعلمى از مطالعه حذف شدند. از دامنه وسيعى از كليد واژه ها همچون خط مشى، بحران آب، مديريت آب 
و همگرايى خط مشى، براى بازيابى مطالعات استفاده گرديد. براى يافتن مطالعات مرتبط در كنار مطالعه كتابخانه اى از پايگاه هاى اطالعاتى معتبر فارسى 

و بين المللى استفاده شد. در نهايت 29 مقاله وارد مطالعه گرديد و داده ها بر اساس روش گراندد تئورى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج بررسى هاى حاكى از آن بود كه شاخص هاى همگرايى خط مشى هاى مديريت بحران آب، شامل يازده دسته كلى مشمول بر ارزيابى جامع، 
توسعه سامانه ها، تدوين نظام بهره بردارى، ارزيابى اقتصادى، مديريت پايدار منابع، ارتقاى نظام مديريت، برون سپارى، استانداردمحورى، ارتقاء فرهنگ 

عمومى، بهبود ساختار ارتباطى و اقدام بر پايه دولت الكترونيك مى باشد.
در  شاخص ها  اين  اينكه  مورد  در  دقيقى  بررسى  و  بوده  كلى  آب،  بحران  مديريت  در  خط مشى گذارى ها  براى  شده  تعيين  شاخص هاى  نتيجه گيرى: 
سطوح كالن مطرح هستند و يا در سطح سازمان هاى متولى، انجام نگرفته است. اين در حاليست كه برخى از شاخص ها بايد تحت عنوان شاخص هاى 
استراتژيك و محورى مطرح شوند كه براى ايجاد همگرايى در خط مشى ها بايد به عنوان معيارهاى كليدى به آن ها توجه ويژه اى شود. برآيند بررسى هاى 
صورت گرفته در تحقيق حاضر به خوبى مبين آن است كه تا چه اندازه دستيابى به يك خط مشى گذارى عمومِى جامع و صحيح در حوزه مديريت بحران 

آب، در عين حال كه بسيار حياتى است، از پيچيدگى و جنبه هاى متعددى برخوردار مى باشد.
كليدواژه: خط مشى گذارى، همسويى در خط مشى ها، بحران كمبود آب.
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مقدمه
در سال هاى اخير، لزوم تدوين و ارائه شاخص هاى جديد جامع و چند 
بعدى براى ارزيابي وضعيت موجود و پيش بيني روند آتي منابع آب 
(سطحي و زيرزميني) از اهميت بااليى برخوردار شده است (آسيابى 
هير و همكاران، 1398)، از طرفى دانش امروزى به روشنى از اين گذاره 
يك  سطح  در  كالن  اهداف  به  دستيابى  براى  كه؛  مى نمايد  حمايت 
كشور مى بايست به يك سرى از اصول اساسى دقت ويژه اى داشت و 
يكى از مهمترين اصول در اين زمينه كه در واقع نقش اسكلت بندى 
اين ساختار را برعهده دارد، خط مشى گذارى مى باشد (پرنى و همكاران١، 
2020). بهره گيرى از خط مشى گذارى عمومى و صحيح در حوزه هاى 
براى  موفقيت  به  دستيابى  اصلى  اركان  از  يكى  كشور،  يك  كالن 
حل مسائل اصلى تلقى مى گردد، اما در اين ميان، خط مشى گذارى 
بحران  مديريت  نيازمند  كه  مواردى  براى  كشورى  كالن  و  صحيح 
است، از اهميت باالترى برخوردار مى باشد. بحران آب امروزه در اغلب 
كشورهاى جهان، به عنوان يك چالش و مسأله اساسى، مطرح است و 
بديهى است دستيابى به يك خط مشى گذارى عمومِى صحيح در اين 
زمينه، مى تواند در رويارويى جدى با اين بحران بسيار كمك كننده 
باشد (هارتين و همكاران٢، 2019). در ايران نيز، در دهه هاى گذشته، 
رشد جمعيت، مهمترين عامل كاهش سرانه آب تجديد شونده كشور 
و حائز اهميت بوده است. به منظور بهبود و ارتقاء عملكرد بخش آب 
در هر كشور و استفاده بهينه از منابع آب موجود، بايد عملكرد اين 
صنعت به طور مستمر ارزيابي شده و نقاط ضعف و قوت آن مشخص 
گردد. يكي از ابزارهاى حركت به سوى تمدن و رفاه عمومي و توسعه 
پايدار جوامع، استفاده بهينه از منابع طبيعي از جمله منابع آب است. 
به همين دليل، انتخاب رويكرد مناسب و تاثيرگذار، در جهت مشكالت 
و معضالت پيش روى مديريت منابع آب، ضرورت پيدا كرده است 
و اتخاذ نگرشي واحد با عنوان مديريت جامع منابع آب در اين زمينه 

مى تواند مفيد باشد (آسيابى هير و همكاران، 1398).
 شواهد مختلفى نشان داده است كه براى رويارويى با چالش هاى 
بزرگ بايد از اصول محورى و همگرا كننده بهره گرفت. در صورت 
و  سرمايه ها  رفت  هدر  بروز  الزم،  همسوسازى هاى  به  توجه  عدم 
(اينگلد  بود  خواهد  قطعى  اصلى  اهداف  به  دستيابى  عدم  همچنين 
1. Perni, 2020
2. Hartin, 2019

چالش هاى  از  يكى   .(2020 پاچيكو-ويگا۴،  2020؛  توسان٣،  و 
امروزى، مديريت بحران آب است كه بايد به شكل مطلوبى صورت 
هستند.  مؤثر  امر  اين  در  مختلفى  دستگاه هاى  طرفى  از  و  گيرد 
همين موضوع، مديريت بحران آب را در سطح كالن با يك مسأله 
جدى روبرو مى سازد (والريئو و همكاران۵، 2020). كمبود آب در 
حال تبديل شدن به يكى از مهمترين خطرات تهديد كننده توسعه 
اجتماعى و اقتصادى در سراسر جهان است. بسيارى از كشورها در 
حال حاضر به عنوان كشورهايى با كمبود آب طبقه بندى شدند. اين 
موضوع، بيشتر به دليل شرايط آب و هوايى در تركيب با الگوهاى 
استقرار انسان است. بسيارى از كشورها با متوسط بارندگى ساالنه 
نسبتًا كم همراه با ميزان تبخير زياد مشخص گرديده اند (باتجيس۶، 
2014). در سال هاي اخير، تدوين و ارائه شاخص هاي جديد جامع 
و چند بعدي براي ارزيابي وضعيت موجود و پيش بيني روند آتي 
منابع آب سطحي و زيرزميني از اهميت بااليي برخوردار شده است 
در  زيرزمينى  آب هاى  كاهش   .(1394 همكاران،  و  هير  (آسيايى 
طور  به  كشورها  از  بسيارى  و  است  افزايش  حال  در  قاره ها  همه 
فزاينده اى به منابع بين المللى آب اعتماد كرده اند كه اين موضوع، 
احتمال ايجاد اختالف در مورد آب در آينده را افزايش داده است 
(دى-آگوستينو و همكاران٧، 2020). بايد توجه داشت كه تنهــا 
نمى باشد،  مؤثر  كشــور  آب  بحران  ايجاد  در  محيطي  عوامــل 
بلكه به دليل نبود مديريت صحيح در مديريت منابع آب در ســه 
دهه  اخير و استفاده  بي رويه از آب هاى سطحى و زيرزمينى، منابع 
به  توجه  با  است.  كرده  رو  روبه  جدي  خطرهاى  با  را  كشور  آب 
مديريت  و  روستايى  و  شهرى  توسعه   اخير،  خشكســالى هاى 
امروزه  زيرزمينى،  و  سطحى  آب  منابع  از  بهره بردارى  در  نادرست 
كشورها  برنامه هاى  مهمترين  از  يكى  آب،  منابــع  بهينه  مديريت 
دانسته مى شود (مصطفى زاده و همكاران، 1398). از سويى مسأله اى 
كه بر پيچيدگى مديريت بحران آب مى افزايد اين است كه؛ برنامه ها 
و طرح ها بايد با ايجاد يك همگرايى در دستگاه هاى ذيربط تعقيب 
3. Ingold & Tosun, 2020
4. Pacheco-Vega, 2020
5. Valerio, 2020
6. Baatjies, 2014
7. D’Agostino, 2020
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است  موضوعى  آب  بحران  همكاران١، 2020)،  و  (فرارينى  گردد 
دستگاه ها  بين  در  متعدد  هماهنگ  همراهى  و  همكارى  نيازمند  كه 
و سازمان هاى متولى مى باشد (اسچوب و متز٢، 2020؛ ديگتيار و 

همكاران٣، 2020).
با  مرتبط  دستگاه هاى  و  سازمان ها  در  هماهنگى  عدم   مسأله 
يك موضوع براى رفع يك مسأله در سطح كالن باعث مى گردد تا 
هزينه هاى صورت گرفته براى رفع آن مسأله به هدر رود و از طرف 
ديگر، زمان نيز از دست داده شود. شايد در وهله اول اينگونه به نظر 
مى باشد؛  مهمى  بسيار  موضوع  سرمايه گذارى ها  رفت  هدر  كه  برسد 
اين در حاليست كه مى توان به جرأت بيان نمود در موضوعات چالش  
برانگيزى مانند مديريت بحران آب، از دست دادن زمان از اولويت 
به مراتب باالترى برخوردار مى باشد (مركور و همكاران۴، 2019). 
آب  بحران  مديريت  پيچيدگى  و  وخامت  بر  زمان  دادن  دست  از  با 
افزوده مى گردد و هر چه در مراحل اوليه بتوان موفقيت هاى بيشترى 
را حاصل نمود، بديهى است كه مديريت آتى نيز ثمربخش تر خواهد 
بود (ميلهورانس و همكاران۵، 2019). ممكن است دستورالعمل هاى 
اجرايى در سازمان ها و دستگاه هاى ذيربط مناسب باشد، اما در عين 
عمل،  در  كه  مى شود  باعث  آن ها  يكپارچگى  و  همگرايى  عدم  حال 
و  (سيكست  نگردد  محقق  آبى  منابع  مديريت  در  اصلى  اهداف 

همكاران۶، 2020؛ متيز و گالس٧، 2019).
اين  آب  بحران  مديريت  زمينه  در  كليدى  و  اصلى  سئوال هاى 
است كه؛ چه شاخص ها و معيارهايى بايد در اين زمينه مورد توجه 
قرار گيرد؟ (هولى٨، 2016). اين در حاليست كه اين شاخص ها و 
و  بحث  مورد  سازمان  يك  در  مجزا  طور  به  اين  از  پيش  معيارها 
بررسى قرار مى گرفت اما بررسى هاى بيشتر و شواهد به دست آمده 
اخير نشان مى دهد كه اين شاخص ها و معيارها بايد در يك اصل 
اساسى ديگر تعقيب گردد؛ اين موضوع، در نظر گرفتن شاخص ها 
دى  (ميلهورانس  مى باشد  آب  بحران  مديريت  خط مشى گذارى  در 

1. Ferrarini, 2020
2. Schaub & Metz, 2020
3. Diegtiar, 2020
4. Mercure, 2019
5. Milhorance, 2019
6. Sixt et al, 2020
7. Metz & Glaus, 2019
8. Holley, 2016

كاسترو و همكاران، 2019؛ وان دى مينى و همكاران٩، 2016).
تعيين  حتى  است كه  حاكى از آن  مختلف  بدست آمده  شواهد 
آب  بحران  مديريت  خط مشى گذارى  در  معيارها  و  شاخص ها 
نمى تواند به طور كارآمد موجب دستيابى به اهداف اساسى و اصلى 
مولينگا١٠، 2003).  و  (مولى  گردد  آب  بحران  مديريت  زمينه  در 
آنچه كه به عنوان حلقه مفقوده در اين زمينه بايد مورد توجه قرار 
مختلف  سطوح  در  بايد  خط مشى گذارى ها  كه؛  است  اين  گيرد 
كالن  سطح  در  خط مشى ها  از  برخى  ديگر  عبارت  به  شود.  تعقيب 
نهايت،  در  و  ميانى  سازمان هاى  حوزه  در  برخى  و  مى گردد  مطرح 
خط مشى هايى كه براى سازمان هاى اجرايى و متولى بايد در دستور 
همچنان  اصلى  مسأله  و  چالش  يك  ميان  اين  در  گيرد.  قرار  كار 
همسوئى  ايجاد  عدم  واقع،  در  مسأله  اين  است.  باقى  خود  قوت  به 
اول  سطح  همان  يا  كالن  خط   مشى هاى  در  الزم  هماهنگى هاى  و 
مى باشد (سيكست و همكاران١١، 2020؛ متيز و گالس١٢، 2019؛ 
اگر  همكاران١۴، 2019)،  و  مركور  همكاران١٣، 2020؛  و  فوگلى 
در  را  الزم  هماهنگى  و  همگرايى  نتوانند  اول  سطح  در  خط مشى ها 
دستگاه هاى ميانى و اجرايى ايجاد نمايند، مشاهده خواهد شد كه در 
بسيارى از موارد، سازمان ها با يكديگر دچار تناقض هاى كاركردى 
برخى  در  كه  مى گردد  مشاهده  همچنين  و  مى گردند  برنامه اى  و 
را  آمده  پيش  مسأله  يك  مديريت  مسئوليت  سازمان ها  موارد،  از 
بسيارى  نهايت  در  مى نمايد.  عنوان  ديگرى  موازى  سازمان  متوجه 
از برنامه ها و دستورالعمل ها به خوبى اجرايى نمى شوند و همين امر 
موجب شكست در دستيابى به اهداف اوليه خواهد شد (رويالرد و 

همكاران١۵، 2013؛ كايهو و ژانگ١۶، 2007).
تدوين يك خط مشى جامع و سازگار با تمامى دستگاه ها و اهداف 
مديريت  اساسى  طور  به  را  آب  بحران  مسأله  مى تواند  دستى،  باال 
نمايد. بررسى ها نشان مى دهد كه تا به سال 2025 در صورتى كه 
مسأله بحران آب به طور ريشه اى رفع نشود، جهان با معزل بزرگى 

9. van de Meene, 2016
10. Molle & Mollinga, 2003
11. Sixt, 2020
12. Metz & Glaus, 2019
13. Fuglie, 2020
14. Mercure, 2019
15. Rouillard, 2013
16. Kaihua & zhang, 2007
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مسأله  آب،  بحران  مسأله  كه  داشت  توجه  بايد  شد.  خواهد  روبرو 
كمبود غذا را نيز توأمان به وجود مى آورد. پيش بينى ها نشان مى دهد 
كه بايد مفهوم خط مشى سازگار به عنوان يكى از مفاهيم اصلى براى 
رفع مسأله بحران آب، از طريق تدوين خط مشى هاى جامع، سازگار 
گردد  محقق  متولى،  سازمان هاى  و  دستگاه ها  ديگر  با  هماهنگ  و 
به  دستيابى  اهميت  به  توجه  با  همكاران١، 2020).  و  (روزگرانت 
يك خط مشى جامع و ايجاد كننده همگرايى در دستگاه هاى متولى در 
زمينه مديريت بحران آب و اهميت كليدى آن در حيطه هاى مختلف 
يك كشور (اقتصادى، كشاورزى، امنيتى و ...) و اين كه بر اساس 
شاخص هاى  تعيين  با  ارتباط  در  مرورى  مطالعه  هيچ  ما،  اطالعات 
است؛  نگرفته  صورت  آب  بحران  مديريت  خط مشى هاى  همگرايى 
مقاالتى  منتقدانه  ارزيابى  و  خالصه سازى  مطالعه،  اين  از  هدف 
مورد  شاخص هاى  در  خط مشى ها  همگرايى  حيطه  در  كه  مى باشد 
شده اند  انجام  آب  بحران  مديريت  خط مشى هاى  تدوين  براى  نياز 
خط مشى هاى  همگرايى  ساز  زمينه  عوامل  از  واضح ترى  تصوير  تا 

مديريت بحران آب ارائه گردد.

روش 
جستجوى منابع الكترونيكى تا پايان اكتبر 2020 در پايگاه داده هاى 
اسكالر 5،  گوگل  مد 4،  ايران  مگيران 3،  دى٢،  آى  اس  اطالعاتى 
 10 دايركت  ساينس   ،9 پابمد   ،8 الزوير   ،7 اسكوپوس   ،6 مدالين 
بدون اعمال محدوديت زمانى براى جستجو و به دو زبان فارسى و 

انگليسى انجام شد. 
تركيب واژه هاى

خط مشى گذارى (سياست گذارى) و مديريت آب 11  -
1. Rosegrant, 2020
2. Sid
3 magiran
4 iranmede
5 google scholar
6 medline
7 scopus
8 Elsevier
9 pubmed
10 sciencedirect
11 Policy AND water management
12 Policy indicators AND water crisis management
13 Policy indicators AND water management
14 Public policy AND water crisis management
15 Policy AND Integration AND Water Management
16 Organizational Integration AND policy AND water

شاخص هاى خط مشى گذارى و مديريت بحران آب 12  -
شاخص هاى خط مشى گذارى و مديريت آب 13  -

خط مشى عمومى و مديريت بحران آب 14  -
خط مشى و همگرايى و مديريت آب 15  -
همگرايى دستگاه ها، خط مشى و آب 16  -

براى جستجو در منابع الكترونيكى مورد استفاده قرار گرفت.
يافتن  براى  نيز  بررسى  مورد  مقاالت  تمامى  منابع  فهرست 

مقاالت مرتبط به طور دستى مورد جستجو قرار گرفت.
با  آن ها  عناوين  موضوعى  ارتباط  بر  مبتنى  مقاالت  بررسى   .1

اهداف تحقيق حاضر؛
بررسى ارتباط چكيده مقاالت يافته شده با اهداف مطالعه؛  .2

بررسى متن كامل مقاله هاى مورد نظر و ارتباط آن ها با اهداف   .3
تحقيق حاضر.

پس از انجام مراحل مورد اشاره فوق، مقاالتى كه معيارهاى ذيل 
را پوشش داده بودند وارد تحقيق شدند:

شاخص هاى استراتژيك در مديريت بحران آب؛  -
خط مشى گذارى در حوزه مديريت بحران آب؛  -

همگرايى در خط مشى هاى كالن؛  -
يكپارچه سازى خط مشى ها در مديريت بحران آب.  -

دو  توسط  نظر  مورد  مقاالت  جستجوى  كه  است  ذكر  شايان 
مرورگر مستقل ٣انجام شده و تمامى مقاالت توسط اين دو مرورگر 
مورد ارزيابى قرار گرفت. شايان ذكر است كه براى تعيين شاخص ها 
تورنر۴،  و  (مارتين  تئورى  گراندد  رويكرد  از  آن ها  بندى  طبقه  و 
1986) بهره گرفته شد و با استفاده از آن، شاخص هاى استراتژيك 
مديريت  خط مشى هاى  در  همگرايى  ايجاد  منظور  به  شده  تعيين 

بحران آب، به طور كدبندى و طبقه بندى شده ارائه گرديدند.
كه  شد  يافت  اطالعاتى  داده هاى  پايگاه  در  مقاله  ابتدا، 87  در 
از اين تعداد تنها 23 مقاله، واجد معيارهاي ورود به تحقيق بودند. 
با احتساب 6 مقاله اى كه با جستجوي دستى فهرست منابع تمامى 
مقاالت مورد بررسى يافت شد، تعداد مقاالت مورد ارزيابى در اين 

تحقيق به 29 مورد رسيد (شكل 1):

3. Independent reviewer
4. Martin & Turner, 1986.
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يافته ها
لزوم خط مشى هاى سازگار و همسو

آينده  مديريت  و  آب  كمبود  مسأله  با  مقابله  براى  اساسى  اصل 
نگرانه آن، دستيابى به مفهوم خط مشى هاى سازگار با وضعيت هاى 
آتى مى باشد. اين اصل، يكى از پديده هاى اصلى و مفاهيم ريشه اى در 
حوزه خط مشى گذارى است. به اين معنا كه خط مشى بايد هم منطبق و 
سازگار با وضعيت فعلى و هم منطبق، با وضعيت آتى و در پيش رو 
باشد. در برخى از موارد سازگارى مورد انتظار به دليل عدم همگرايى 
كه  مى گردد  باعث  امر  متولى  و  مختلف  دستگاه هاى  در  خط مشى ها 
تعيين  اهداف  نتوان  برنامه ها،  سازى  عملياتى  زمان  در  و  عمل  در 
شده را آن گونه كه بايد محقق نمود (آويروپوال و نيانثى١،2019). 

1. Aviruppola & Nianthi, 2019

جامعيت  مفهوم  خط مشى گذارى،  حوزه  در  اصلى  مفاهيم  ديگر  از 
به  بايد  خط مشى گذارى  كه  معنا  اين  به  مى باشد؛  خط مشى  برنامه 
گونه اى باشد كه هر سه مرحله اصلى مديريت بحران آب را (مرحله 
قبل، حين و بعد از بحران) توأمان در نظر گرفته باشد؛ چرا كه در 
برخى از مناطق بايد جنبه پيشگيرانه، در برخى از مناطق كشور بايد 
جنبه مديريت و در برخى از مناطق نيز رويارويى با بحران، مد نظر 
قرار گيرد (شاه و ناراين٢، 2019). لزوم بررسى و دستيابى به يك 
خط مشى گذارى عمومِى صحيح در حوزه مديريت بحران آب، ناشى 
از آن است كه خط مشى گذارى در مديريت بحران آب، مهمترين گام 

2. Shah & Narain, 2019

شكل 1: دياگرام فرآيند انتخاب مقاالت
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در يك مديريت بحران تلقى مى شود (دوجين١، 2018)، به طورى 
بحران  از  بعد  و  حين  قبل،  مرحله  سه  در  آب  بحران  مديريت  كه؛ 
ريزى  برنامه  و  انرژى  بيشترين  منطق،  اصل  طبق  و  مى گردد  انجام 
بايد در بخش قبل از بحران انجام شود، كه خط مشى گذارى در اين 
مرحله قرار دارد. براى مديريت بحران آب، اصول اساسى ذيل بايد در 
خط مشى گذارى به عنوان استراتژى هاى اصلى مد نظر قرار گيرد -كه 
به نوبه خود نشان دهنده پيچيدگى اين حوزه است-: كنترل جمعيت 
و مهاجرت، افزايش كارآيى بخش كشاورزى و تخصيص آب شيرين 
ذخيره شده به بخش آشاميدنى، بهبود در مرحله توليد آب، بهبود و 
توزيع  سيستم  بهينه سازى  و  اصالح  آب،  انتقال  سيستم  بهينه سازى 
آب، ايجاد فرهنگ صرفه جويى و حمايت از مردم، آماده سازى براى 
شرايط خشكسالى و همچنين اولويت بندى مشتركان و فراهم سازى 

برنامه تأمين آب (شاه و ناراين٢، 2019).
هماهنگى خط مشى ها و عوامل على مؤثر

ديگر  عبارتى  به  يا  و  دستگاه ها  هماهنگى  بر  مؤثر  على  عوامل 
ديگر  از  آب  بحران  مديريت  حوزه  در  خط مشى ها  همگرايى 
اين  گيرد.  قرار  توجه  مورد  جد  طور  به  بايد  كه  است  موضوعاتى 
مهم تحت مفهوم اساسى به نام هماهنگى خط مشى ها٣ ياد مى شود. 
بحران  مديريت  حوزه  در  خط مشى ها  هماهنگى  و  همگرايى  مفهوم 
آن، بسيار حياتى است و در آن تنها خط مشى گذارى هاى منفرد مد 
نظر قرار نمى گيرد، بلكه تمامى بازيگران، دستگاه ها و سازمان هاى 
سياست گذار و پياده كننده اين خط مشى ها و موضوعات چند وجهى 
در نظر گرفته مى شوند. به عبارتى تمامى عوامل على (كه مى تواند 
مشتمل بر ابعاد و مؤلفه هاى متعددى نيز باشد)، بايد در نظر گرفته 
خط مشى گذارى  همگرايى  و  هماهنگى  اساسى  اصل  بتوان  تا  شود 
و  نرم  بخش هاى  شامل  ميان،  اين  در  على  عوامل  نمود.  محقق  را 
سخت است. در برخى از موارد بايد به بازيگران اين عرصه يعنى افراد 
تصميم ساز، افراد بومى منطق و رفتارهاى آنان و ديگر افراد توجه 
تغييرات  همچون  ديگر  علل  به  بايد  نيز  موارد  از  برخى  در  داشت. 
اقليمى، تغييرات آب و هوايى، گرمايش زمين و عللى از اين نوع 
براى  نيز  محققان  از  برخى  همكاران2011،۴).  و  (لوبل  نمود  تمركز 
1. Duijn, 2018
2. Shah & Narain, 2019
3. Policy coordination,
4. Lubell, 2011

دستيابى به اين همگرايى و هماهنگى در خط مشى گذارى مديريت 
نوع  اين  از  مواردى  و  اراضى  كاربرى  همچون  موضوعاتى  به  آب 
كه  است  مسأله  همين  همكاران۵، 1988).  و  داشته اند (باربى  اشاره 
موضوع هماهنگى و همگرايى خط مشى ها را روشن مى سازد (لوبل 

و همكاران،2011).
همسويى خط مشى ها در مديريت بحران آب

حوزه  در  موجود  چالش هاى  جمله  از  كه  داشت  دقت  بايد 
متغيرهاى  به  توجه  عدم  آب،  بحران  مديريت  براى  خط مشى گذارى 
زمينه ساز همگرايى خط مشى گذارى ها مى باشد؛ به اين معنا كه لزوم 
همگرايى خط مشى گذارى ها زمانى تبيين مى گردد و قابل رفع است 
روشن  همگرايى  عدم  يا  و  همگرايى  بر  مؤثر  زمينه اى  عوامل  كه 
مى نمايد  اقتضاء  زمينه اى  شرايط  چه  كه  نمود  مشخص  بايد  شوند. 
مديريت  خط مشى گذارى هاى  در  همگرايى  و  هماهنگى  مفهوم  كه 
بحران آب مورد توجه قرار گيرد (هالبى و كنوپى۶، 2015). از جمله 
عوامل زمينه اى مؤثر و زمينه ساز براى همگرايى آن است كه اين 
هماهنگى و همگرايى فقط در حوزه مديريت بحران آن به طور منفرد 
مبنى  دارد  وجود  كلى  اصل  اساس  همين  بر  گردد.  تعقيب  نبايد 
آب،  حوزه هاى  در  خط مشى گذارى ها  همگرايى  به  بايد  كه  اين  بر 
انرژى و غذا٧ توأمان توجه نمود. همگرايى و هماهنگى خط مشى ها 
نمى تواند به طور مجزا و فقط مبتنى بر شرايط مديريت بحران آب 
تدوين  موضوع  اين  براى  كه  خط مشى هايى  و  برنامه ها  بلكه  باشد، 
مى گردند، بايد به طور دقيق با ديگر حوزه ها و بحران هاى محتمل 
ياد  خط مشى٨  هماهنگى  عنوان  تحت  آن  از  كه  باشند  هماهنگ 
مى شود (لوبل و همكاران٩، 2011). مسئوالن براى مديريت صحيح 
را  ناكارآمد  احتماالً  و  پيشين  خط مشى گذارى هاى  بايد  آب  ِبحران 
در  شده  پيش بينى  غير  و  اقليمى  ناگهانِى  تغييرات  بروز  دليل  (به 
جهان) با هدف همسويى با تغييرات مورد نياز براى مديريت آب، به 
روشى متفاوت و با فضاسازى متفاوت تر براى مقابله با چالش هاى 
اين  تحقق  براى  جديد  اقدامات  و  مفاهيم  دهند.  تغيير  آب  بحران 
امر مورد نياز است و نوآورى دقيق در خط مشى گذارى عمومى بايد 

5. Burby, 1988
6. Halbe & Knüppe, 2015
7. Water-Energy-Food Nexus,
8. Policy coordination,
9. Lubell, 2011
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خط مشى گذارى  از  هدف  باشد.  داشته  توجه  آن  اجراى  و  توسعه  به 
نوآورانه در مديريت بحران آب، ترويج راه حل هاى با دوام و جديد 
براى چالش هاى مديريت بحران آب است كه وزارتخانه ها مسئول آن 
هستند و بايد در آن ها يك همگرايى نظرى و ديدگاهى حاصل گردد 

(دوجين، 2018).
اين  بر  آب،  بحران  مديريت  حوزه  در  خبرگان  و  متخصصان 
باورند كه بايد رويكردهاى پيشين از طريق ايجاد تغيير روش هاى 
فعلى، در زمينه مهندسى هيدروليك، هيدرولوژى و ساخت و ساز، 
خط مشى هاى  در  نوآورى  نيازمند  موضوع،  اين  و  گردند  اصالح 
از  مكرر  بازتاب١  دريافت  كه  دارند  نظر  اتفاق  آن ها  است.  فعلى 
و  خود  تجارب  از  يادگيرى  براي  منظم  بازبينى  و  فعلى  وضعيت 
براى راهنمايي خود در تغيير و بهبود خط مشى ها، مورد نياز مى باشد. 
روش دريافت بازتاب از وضعيت فعلى بايد به بهترين اقدام٢ براى 
انتقال دانش و تجربيات ايجاد شده در برنامه نوآورى در مديريت 
بحران آب تبديل گردد تا بتوان خط مشى گذارى عمومى صحيحى 
را در اين حوزه محقق نمود. به اين ترتيب، بازخوردها بايد به عنوان 
يك فعاليت يكپارچه و مستمر در برنامه نوآورى در مديريت بحران 
خط مشى ها  در  همگرايى  يك  بتوان  تا  گيرد  قرار  توجه  مورد  آب 
بازتاب  كه  فرض  اين  بر  مبتنى  نمود.  محقق  سطح  باالترين  در  را 
براى  را  مناسبى  ديد  و  مى دهد  ارزش  تحول  حال  در  اقدامات  به 
خط مشى گذارى صحيح بدست مى دهد، اين سؤال پژوهشى مطرح 
شده است كه چه دانش و آگاهى هايى نوينى از وضعيت فعلى براى 
مديريت بحران آب، در قالب يك خط مشى گذارى صحيح، مور نياز 
است (دوجين٣، 2018). ارزش افزوده در دانش مديريتى مورد نياز 
ما، از طريق كسب مفاهيم نظرى جديد براى خط مشى گذارى هاى 
براى  الزم  اجرايى  اقدامات  شناسايى  و  (هاولت۴، 2014)  عمومى 
دستگاه ها و نهادهاى دولتى و بازتابى صحيح از وضعيت فعلى -كه 
يك كشور در ارتباط با بحران آب با آن روبرو است (پرسكيل و 
بيان  مى توان  اساس  اين  بر  است.  وصول  قابل  تورس۵، 1999)- 
مطالعه  (همچون  اخير  مطالعات  از  آمده  بدست  ديدگاه  كه  داشت 
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خط مشى گذارى  كه  مى نمايند  تبيين  را  مهم  اين  دوجين۶ 2018)، 
عمومى مناسب در حوزه مديريت بحران آب، بايد مبتنى بر تغييرات 
نوآورانه اى  طور  به  اخير،  ناگهانى  و  شده  بينى  پيش  غير  اقليمى، 
بازبينى شده و همگرايى بيشترى را در خط مشى هاى عمومى ديگر 
از  را  آب  بحران  مديريت  مسأله  عمل،  در  بتوان  تا  نمايد  حاصل 
محور،  همگرا  و  درست  عمومى  خط مشى  يك  به  دستيابى  طريق 

رفع نمود.
هنگامى كه در توسعه خط مشى جديد، تالش تعمدانه بر عملياتى 
خط مشى  نوآورى  از  دارد،  وجود  خط مشى  پارادايم  تغيير  كردن 
عمومى سخن به ميان مى آيد (دوجين، 2018). آويروپوال و نيانتى٧ 
(2019) به ارائه خط مشى هاى قابل تطبيق براى مديريت بحران آب 
شهرى پرداختند. محققان اين مطالعه با درك ظهور تغييرات آب و 
مديريت  نادرست  زمين، شيوه هاى  هوايى از طريق گرم شدن كره 
بحران آب در شهرها كه به موضوعى مهم تبديل شده و بايد مورد 
توجه همه جانبه قرار گيرد، خط مشى هايى براى مديريت بحران آب 
شهرى به روشى جامع ارائه نمودند. سپس، به بررسى موقعيت كلى 
نمونه مورد مطالعه يعنى سريالنكا در مديريت بحران آب پرداخته 
شده و در نهايت يك درك دقيق در مورد تدوين خط مشى هاى آينده 
نگر در مورد مديريت بحران آب فراهم گرديده است. مك انتير و 
و  هوايى  و  آب  تغييرات  ريسك هاى  كاهش   (2019) ويراوان٨ 
پويايى هاى سياسى و خط مشى مديريت بحران آب براساس عواقب 
مدرنيته سازى و پيامدهايى براى رويه هاى قابل تغيير را مورد مطالعه 
قرار دادند. در اين مطالعه در مورد بحران آب در شهر كيپ تاون٩ 
تعامل  نحوه  با  ارتباط  در  همگرا  چالش هاى  از  نشانه اى  عنوان  به 
ايالت ملى با اقتصاد جهانى، مطابق با تقسيم بين المللى كار و به نفع 
قدرت و توانايى نظامى به بحث و گفت و گو پرداخته شده است. 
در اين مطالعه نشان داده شد كه به مرور زمان، مدرنيته سازى سبب 
تغييرات آب و هوايى و آسيب به منابع طبيعى از جمله سيستم هاى 
و  آب  بحران  مديريت  خط مشى هاى  تدوين  بنابراين  مى شود.  آبى 
استفاده از سياست هاى كنترل توسط سياست گذاران و دولت مردان 
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همكارانش١  و  افرون  باشد.  داشته  همراه  به  مثبتى  نتاييج  مى تواند 
(2019) به مطالعه تأثيرات بهداشت عمومى و رويكردهاى مديريت 
خط مشى گذارى  و  تحليلى  گزينه هاى  براساس  غزه  آب  بحران 
پرداختند. در اين پژوهش وضعيت فعلى تأمين آب و فاضالب و 
خطرات ناشى از آب براى سالمت عمومى در غزه مورد بررسى قرار 
است.  شده  داده  توضيح  عمومى  بهداشت  بالقوه  خطرات  و  گرفته 
محققان، تعدادى مراحل براى بهبود وضعيت بحران آب و كاهش 
پتانسيل بهداشت عمومى منطقه اى با توجه به محدوديت هاى سياسى 
فعلى توصيه نمودند. شركت كنندگان در اين مطالعه شامل ذينفعان 
درگير در غزه از جمله دولت فلسطين، اسرائيل و مصر، سازمان هاى 
كار  غزه  در  كه  بوده  غيردولتى  سازمان هاى  و  المللى  بين  مختلف 
مى كردند. يافته ها نشان داد كه با توجه به كمبود توجه به بهداشت 
عمومى اجراى رويكردهاى مديريت بحران آب غزه از اهميت قابل 

توجهى برخوردار است.
از سويى ديگر در يك مطالعه مهم، دويجن٢ (2018) به بررسى 
مطالعه اى با عنوان ارزش بازتاب اقدامات تكاملى فردى و جمعى 
بر  مبتنى  آب  بحران  مديريت  در  عمومى  خط مشى هاى  نوآورى 
رويكرد علم عمل٣ پرداختند. در اين مطالعه، در تئورى عمل فرض 
شده  ادراك  لزوم  صورت  در  نوآورى  اقدام  در  بازتاب،  كه  شده 
داد.  خواهد  ارائه  را  تغييراتى  ربط،  ذى  كارشناسان  جامعه  توسط 
بازتاب در مدت دو سال و نيم ارائه گرديده است. تأثيرات آن از 
طريق مصاحبه هاى دقيق با متخصصان شركت كننده مورد بررسى 
شده  بينى  پيش  ارزيابى  يك  در  بازتاب  به  نياز  است.  گرفته  قرار 
انجام شده است. تأثيرات بازتاب ارائه شده در دو ارزيابى مبتنى بر 
حال و مبتنى بر گذشته سنجيده شده است. ارزيابى مبتنى بر گذشته، 
تأثير مهمى در جنبه هاى جداگانه اقدام نوآورى فردى متخصصان ذى 
ربط را نشان داد. تأثير بر توسعه، يك اقدام نوآورى جمعى محدود 
اما مهم بوده و نمايانگر تجديد نظر در مورد تمركز اساسى بر روى 
برنامه در طول اجراى آن بود. با تفسير تأثيرات بازتاب، مشخص 
گرديد كه بازتاب به شناسايى فرصت هايى براى بهبود كمك كرده 
چوى  همچنين  مى كند.  هدايت  عمل  در  را  آن ها  هدفمند  اجراى  و 
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مديريت  خط مشى هاى  اصالحات  بررسى  به  همكاران۴ (2017)  و 
چالش هاى  و  گذشته  بررسى  بر  مبتنى  جنوبى  كره  در  آب  بحران 
مطالعه  اين  پرداختند.  آب  پايدار  مديريت  و  نظارت  براى  مداوم 
گرديده  انجام  زمينه  اين  در  پيشين  مطالعات  ادبى  مرور  براساس 
است. يافته ها نشان داد كه نظارت و توسعه منابع آب، بيش از 100 
سال پيش تا به امروز در كره جنوبى از اهميت بااليى برخوردار بوده 
خط مشى گذارى  در  جنوبى  كره  كه  شد  داده  نشان  همچنين  است. 
بايد  و  است  روبرو  اساسى  چالش  چهار  با  آب  بحران  مديريت 
منابع  خط مشى  اول،  كند.  ارزيابى  مجدداً  را  مديريت  رويكردهاى 
آب  تغييرات  به  مربوط  قطعيت هاى  عدم  و  ريسك ها  با  بايد  آب 
و هوايى مقابله كند. دوم، صنعتى شدن، شهرنشينى و رشد جمعيت 
سريع، به ويژه در كالن شهرها، باعث ايجاد تغييرات چشمگير در 
ساختار اقتصادى و اجتماعى و الگوى مصرف آب شده است. سوم، 
حفظ يك سيستم و همچنين جبران خسارت هاى خارجى، به طور 
مناسب توسط هزينه هاى استفاده از آب و هزينه هاى آب مصرفى، 
مى دهد-،  پوشش  را  توليد  هزينه  از  درصد   80 حدود  فقط  -كه 
پشتيبانى نمى شود. سرانجام، بهبود كيفيت آب در حوضه هاى مهم با 
وجود سرمايه گذارى مداوم در تأسيسات پس از بحران هاى زيست 
بر  منطقه  آب  قيمت گذارى  بيانگر  نتايج  است.  شده  كند  محيطى، 
مديريت  مؤثر  طور  به  تا  بود  شده  تمام  هزينه  بازيابى  اصل  اساس 
بحران آب اجرا شود. از سويى ديگر سيويتلى و گروئر۵ (2017) 
ارتقاء  براى  خط مشى گذارى  گزينه هاى  عنوان  با  را  خود  پژوهش 
همكارى شهرى و روستايى در مديريت بحران آب انجام دادند. در 
اين مطالعه سه چالش اصلى تجزيه و تحليل شدند: افزايش رقابت 
كيفيت  حفظ  و  سيل (فراوانى)؛  مديريت  آب؛  كمياب  منابع  براى 
آب شيرين (آلودگى). شايستگى گزينه هاى بالقوه خط مشى گذارى 
از ديدگاه اقتصاد مورد بحث قرار گرفته و نمونه هايى از تجربيات 
اين  در  است.  شده  گرفته  نظر  در  جهان  سراسر  شهرهاى  در  موفق 
پيشرفته  ادغام  و  هماهنگى  از  ناشى  چالش هاى  و  مزايا  پژوهش، 
بين مديريت آب شهرى و روستايى نشان داده شد. شايان ذكر است 
كاسم۶ (2016) يك آناليز كّمى از ريسك بحران آب سراسرى و 
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را  آب  بحران  مديريت  خط مشى هاى  براى  آن  پيامدهاى  ارزيابى 
بررسى نمود. بدين ترتيب مناطق پرخطر شناسايى گرديده و ارائه 
خط مشى هايى براى كاهش ريسك بحران آب ارائه داده شده است. 
به  و  شده  گرفته  نظر  در  قبلى  مراحل  از  اندازهايى  چشم  سرانجام، 
تدوين خط مشى هاى اصلى مديريت بحران آب پرداخته شده است. 
براى   (1) آمارى  تحليل  و  تجزيه  از  تحقيق  طرح  مطالعه،  اين  در 
همپوشانى  ارزيابى   (2) آب،  بحران  جهانى  ريسك  كميت  تعيين 
بين ريسك بحران آب و اجراى خط مشى هاى مديريت بحران آب 
و (3) شناسايى مناطق پر خطر استفاده كرده است. يافته ها نمايانگر 
اين بود كه نمونه مورد مطالعه يعنى اتحاديه اروپا، سهم قابل توجهى 
از ريسك بحران آب سراسرى را به خود اختصاص داده است. بين 
مديريت  خط مشى هاى  اجراى  و  اروپا  اتحاديه  آب  بحران  ريسك 
آب، همپوشانى قابل توجهى وجود دارد و مناطق پرخطر با ريسك 
بحران آب سيستماتيك و متفاوت با توجه به موقعيت جغرافيايى 
خود مواجه هستند. از ديگر مطالعات مهم مى توان به مطالعه تالشى١ 
عنوان  با  را  پژوهشى  تالشى  كه  طورى  به  داشت  اشاره   (2018)
تأثير خط مشى هاى دولتى و سرمايه گذارى بر كاهش تاثيرات بحران 
از  تحقيق  اين  دادند.  انجام  خشك  نيمه  و  خشك  مناطق  در  آب 
استراتژى  استراتژيك،  لحاظ  از  و  بوده  استنباطى  و  توصيفى  نوع 
پيمايشى، از لحاظ ماهيت عّلى و از لحاظ روش جمع آورى داده ها 
ميدانى بوده است. جامعه آمارى 4626 خانوار روستايى بوده است. 
حجم نمونه با فرمول كوكران 354 نفر بوده است. آزمون فرضيات 
نشان داد كه اقدامات محدود دولتى در 10 سال گذشته هيچ تاثيرى 
در كاهش بحران آب در منطقه مورد مطالعه نداشته و روند بى ثباتى 

شهرك هاى روستايى متوقف نشده است.
شواهد بدست آمده تجربى در مطالعات داخل كشور نيز به شرح 
ذيل قابل اشاره هستند: رسول زاده و قربانى (1379) مطالعه اى را با 
هدف علل بحران آب و راهكارها و خط مشى هايى جهت مقابله با آن 
انجام دادند. در اين مطالعه، ابتدا تغييرات آب و هواى ايران بر مبناى 
قرار  توجه  مورد   1375 الى   1353 آمارى  دوره  طى  ايستگاه   22
گرفته است. تغييرات درجه حرارت و بارش اين ايستگاه ها طى دوره 
آمارى ذكر شده رسم گرديده و روند افزايشى و كاهشى بودن بارش 
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كاهشى  روند  بررسى ها،  نتيجه  است.  شده  بررسى  حرارت  درجه  و 
بارش در سطح ايران را طى دوره آمارى ذكر شده نشان مى دهد. پس 
از تحليل تغييرات آب و هواى ايران، علل بحران آب با نگرش به دو 
پديده جمعيت و افزايش آن و همچنين پيشرفت فناورى و صنعت، 
اثرات  جمعيت،  عامل  در  است.  گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد 
افزايش جمعيت و اثرات توسعه استانداردهاى زندگى در افزايش آن 
و همچنين تأثير آن بر آب مورد استفاده در بخش كشاورزى مورد 
بررسى قرار گرفته است. در عامل پيشرفت صنعت، تغييرات آب و 
هواى جهان به علت پيشرفت تمدن، توسعه صنعت و مصرف انرژى 
مورد تحليل قرار گرفته است. همچنين بهمنى و همكارانش (1385) 
به مطالعه ديدگاه هاى مديريتى در شناخت و بهبود كارايى مصرف آب 
راهكار  يك  آب،  مصرف  كارايى  بهبود  مطالعه  اين  در  پرداختند. 
مناسب مديريت بحران آب در مناطق خشك و نيمه خشك شناخته 
شده است. توجه به اين نكته ضرورى در نظر گرفته شده كه در ايران، 
سرمايه،  قبيل  از  داده هايى  با  معموالً  را  كشاورزى  توليدات  ميزان 
قرار  مقايسه  مورد  مصرفى  كود  ميزان  يا  و  كارگر  انرژى،  زمين، 
مى دهند و غالبًا خط مشى مديريت بحران آب بر اساس حداكثر نمودن 
توصيه شد با توجه به  توليدات كشاورزى در واحد سطح است كه 
نتيجه به دست آمده از اين مطالعه، اين روند با جايگزينى ميزان آب 
مصرفى و رابطه آن با ميزان توليد با توجه به نوع مقياس كاربردى در 
مديريت هاى كالن مد نظر قرار گيرد و با هدايت و حركت به سمت 
راه كارهاى  به  بتوان  نهايت  در  مديريتى  تركيبات  و  مفاهيم  درك 
افزايش كارايى مصرف آب دست يافت. از سويى ديگر حسينى و 
استراتژى  برتدوين  مؤثر  عوامل  بررسى  به   (1391) همكارانش 
مديريت بحران آب و خاك پرداختند. بررسى ها نشان داد كه كشور 
ايران در يكى از خشك ترين مناطق جهان قرار دارد. متوسط بارندگى 
است.  جهانى  متوسط  سوم  يك  برابر  كه  بوده  ميليمتر  كشور 252 
شرايط خاص اقليمى كشور كه خشكى و پراكنش نامناسب زمانى و 
مواد  توليد  هرگونه  است،  آن  ناپذير  گريز  واقعيت  بارندگى  مكانى 
از  منطقى  و  صحيح  استفاده  به  منوط  را  پايدار  كشاورزى  و  غذايى 
منابع محدود آب كشور نموده است. با توجه به شرايط اقليمى كشور 
و پائين بودن امكان افزايش منابع جديد آب مورد استفاده در بخش 
كشاورزى  آب  از  كشاورزى  توليد  افزايش  ضرورت  و  كشاورزى 
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منابع آب محدود، استفاده از روش هاى علمى و فنى مناسب جهت 
افزايش كارايى مصرف آب كشاورزى از ضروريات بخش كشاورزى 
است. از راه كارهاى اساسى در اين راستا، اجراى پايلوت تأثير بهبود 
مديريت و بهره  ورى مصرف بهينه آب در زراعت گندم گزارش شد. 
بررسى  به   (1392) حبيب  بنى  و  مدنى  هاشمى  ديگر،  تحقيقى  در 
تدوين راهبردهاى مديريت منابع آب با استفاده ازمدل اس دبليو او 
به  تحقيق  دراين  پرداختند.  پايدار  توسعه  به  دستيابى  منظور  به  تى١ 
منظور استخراج راهبردهايى در مديريت منابع آب از روش تدوين 
راهبرد سوات استفاده شد. با توجه به نتايج به دست آمده، ضعف ها بر 
در  را  بيشترى  فرصت هاى  منطقه،  همچنين  و  دارند  غلبه  قوت ها 
مقايسه با تهديدها پيش رو دارد، از اين رو راهبردهاى گروه انطباقى-

گسترش  شامل  مستمر-كه  بهبود  راهبردهاى  حداكثر  حداقل، 
سامانه هاى آبيارى مدرن با استفاده از پشتوانه هاى مالى و قانونى و 
و  راندمان  افزايش  ذينفعان  آموزش  با  آن  از  استفاده  فرهنگ سازى 
كاهش نشت و تلفات درشبكه هاى آبرسانى با پياده سازى قوانين و 
آيين نامه ها و نظارت دربهره بردارى و جلوگيرى از برداشت بى رويه 
به  هستند-،  موجود  آيين نامه هاى  و  قوانين  براساس  آب خوان ها  از 
عنوان راهبردهاى منتخب در اين روش شناخته شدند كه اجراى آن ها 
امكان دستيابى به اهداف و چشم انداز توسعه منطقه را فراهم آورد. 
استراتژى؛  مديريت  و  آينده پژوهى   ،(1394) نيا  شهابى  همچنين 
رويكردى براى مقابله با بحران آب را بررسى كرد. اين مطالعه نشان 
داد كه؛ آينده پژوهى و مديريت استراتژيك، دو راهبردى كه مكمل هم 
و دو ابزارى مى باشند كه با شناخت آن ها مى توان بسيارى از مشكالت 
پيش روى جوامع را شناسايى و با برنامه ريزى دقيق مرتفع نمود، چرا 
كه برنامه ها را بايد مبتنى بر چشم انداز صحيح، طرح ريزى و رفتار 
افراد را در قالب آن برنامه ريزى كرد. در اين مطالعه، ابتدا تعاريف، 
تاريخچه و مكاتب آينده پژوهى و مديريت استراتژيك مطرح و سپس 
به بيان اهميت آن در مديريت بحران آب پرداخته شد. از سويى ديگر 
غير  پدافند  هدف  با  مطالعه اى  ارائه  به  ابراهيمى (1394)  و  سليمى 
عامل در مديريت و بهره ورى منابع آب پرداختند. در اين مطالعه نشان 
داده شد كه مديريت منابع آب در دهه اخير از اهميت بااليى برخوردار 
موفقيت  كليد  عنوان  به  را  آن  مى توان  كه  گونه اى  به  است،  بوده 

1. SWOT

پروژه هاى اجرايى مطرح نمود. مديريت نيازمند مراحل مختلف است 
كه هريك در پيشبرد مديريت منابع آب از اهميت بااليى برخوردار 
مى باشند. پدافند غير عامل در دشت اردبيل را مى توان در چهار اصل 
قابل  و  مشخص  گام هاى  داراى  هريك  كه  نمود  مطرح  مديريتى 
توجهى بود. دشت اردبيل واقع در استان اردبيل با توجه به افزايش 
ريزش هاى جوى به طور ميانگين در دهه هاى اخير دچار افت سطح 
پيزومترى چاه هاى منطقه گرديده است. همچنين طالبيان و همكارانش 
(1395) به مطالعه تحليل بازيگران كليدى مسأله بحران منابع زير 
زمينى آب در سال 1395 كاربرد روش مك تور بر اساس يافته هاى 
آينده پژوهى ايران پرداختند. در اين راستا بر اساس يافته هاى پژوهش 
ساالنه آينده پژوهى ايران از ميان 195 متغير اصلى ايران در سال 
است.  گرفته  قرار  زيست  محيط  حوزه  در  مورد   13 تعداد   1395
متغيرهاى زيست محيطى با ميانگين 70 درصد اهميت، سومين گروه 
مسائل پر اهميت ايران در سال پيش رو مى باشند. در اين پژوهش با 
مبنا قرار دادن يافته هاى آينده پژوهى ايران، 1395 بازيگران كليدى 
تأثيرگذار بر مهمترين متغير زيست محيطى ايران يعنى بحران منابع 
تحليل  روش مك تور،  زيرزمينى آب شناسايى شده و با استفاده از 
براى اين كار، 6  انجام گرفته است.  مرتبط با اين مسأله  بازيگران 
بازيگر كليدى و 5 راهبرد اصلى در پاسخ به اين مسأله شناسايى شده 
است. همچنين قدرت نسبى بازيگران و نيز موافقت يا مخالفت آن ها 
با اهداف و اولويت هريك از اهداف از نظر آن ها شناسايى شده است. 
ميان  بازيگران،  نسبى  قدرت  گرفتن  نظر  در  با  كه  داد  نشان  نتايج 
جهاد  وزارت  و  كشاورزى  بهره برداران  اسالمى،  شوراى  مجلس 
و  اسالمى  شوراى  مجلس  ميان  و  هم گرايى  قوى ترين  كشاورزى 
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور قوى ترين ميزان واگرايى بر 
و  موغلى  نيز  ديگرى  مطالعه  در  دارد.  وجود  اصلى  اهداف  سر 
همكارانش (1395) نقش سامانه هاى تصميم يار در مديريت بحران 
آب شهر تهران با استفاده از نرم افزار ِونسيم را مطالعه كردند. دغدغه 
اصلى محققان اين پژوهش شناخت سامانه هاى تصميم يار و نقش آنها 
در مديريت بحران ها بوده است كه به صورت موردى تحت نرم افزار 
ِونسيم به بررسى بحران آب تهران پرداخته شده و نتايج حاكى از آن 
بود كه مى بايست مديريتى مناسب در حوزه عرضه و تقاضاى آب 
رعايت  و  ظاهرى  و  واقعى  هدررفت هاى  كنترل  و  پايش  ُشرب، 
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چالش هاى   (1395) خليلى  همچنين  گيرد.  انجام  مصرف  الگوى 
فراروي مديريت منابع آب در شرايط خشكسالي در ايران را بررسى 
كرد. در اين مقاله ضمن مرور اجمالي بر وضعيت منابع آب كشور در 
شرايط موجود، به تشريح رخدادهاي خشكسالي به عنوان يك پديده 
طبيعي پرداخته شده است تا شناخت واقع بينانه از آنچه كه مى تواند 
در بحث مديريت منابع آب مشكل آفرين شود، به دست آيد. لزوم 
برنامه ريزي براي مديريت منابع آب به عنوان يك موضوع چند بعدي 
مطرح شده و رويكرد سيستمي به عنوان روشي مناسب براي تعريف 
رويكرد  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  سيستم  يك  قالب  در  مسأله 
سيستمي با بيان مشكل هاى مديريتي منابع آب، مى تواند براي رسيدن 
به راه حل عملي مفيد باشد. در ادامه راهبردهاي مديريت يكپارچه 
منابع آب، مديريت خطرپذيري و مديريت بحران، به عنوان روش هاى 
پژوهشي  كارهاي  و  ديدگاه ها  برخي  و  شده  بررسي  مرسوم  اجرايي 
انجام شده مرتبط در ايران نيز مورد بحث قرار گرفته است. يافته ها 
نشان داد كه در ايران، لزوم نگرش به فرآيندهاي مديريتى منابع آب 
و  مسئولين  توجه  مورد  بحران)،  مديريت  و  خطرپذيري  (مديريت 
دست اندركاران بوده است. نكته مهم اين كه همان طور كه در تشريح 
شد،  تأكيد  بحران  مديريت  و  خطرپذيري  مديريت  فرآيندهاي 
برنامه ريزي مناسب براي مديريت منابع آب در شرايط خشكسالى 
بايد بتواند هر دو فرآيند را در تصميم گيرى ها در نظر بگيرد. شايان 
ذكر است آسيابى هير و همكاران نيز (1396) در مطالعه اى به بررسى 
از  تعدادى  در  آب  فقر  شاخص  مكانى  تغييرات  چند معيارة  ارزيابى 
حوضه هاى آبخيز استان اردبيل اقدام نمودند. در اين پژوهش نتايج 
نشان داد كه؛ محدودة تغييرات مقادير شاخص فقر آب، در حالت هاى 
متغير  مطالعه شده  حوضه هاى  در   65 تا   22 بين  وزن دهى  مختلف 
مى باشد. در وزن دهى يكسان به معيارهاى شاخص فقر آب، حوضة 
شمس آباد با مقدار ،29  فقر آبى بيشتر و حوضة پل سلطان با مقدار 
58،  فقر آبى كمترى در مقايسه با ديگر حوضه هاى مطالعه شده در 
حوضه هاى  كل  براى  آب  فقر  شاخص  متوسط  مقدار  دارند.  استان 
مطالعه شده در استان اردبيل 43 به  دست آمد كه برابر طبقه بندى مركز 
اكولوژى و هيدرولوژى والينگفورد، فقر آبى شديدى دار د. شاخص 
فقر آب نشان دهندة تأثير تركيبى عوامل مؤثر بر كمبود و تنش منابع 
آبى است كه امكان اولويت بندى و تدوين نسخه هاى مديريتى براى 

مناطق مختلف را فراهم مى  كند. بايد توجه داشت كه تعيين و تحليل 
شدت كمبود و تنش منابع آب در مناطق مختلف بر اساس شرايط 
منابع آب منطقة بررسى شده، قابليت محاسبة شاخص، وجود داده ها و 
نوع معيارهاى انتخابى متفاوت خواهد بود. در نهايت اينكه تابش و 
همكارانش (1396) به مطالعه رتبه بندى راهبردهاى مديريت مصرف 
آب در شبكه هاى توزيع آب شهرى با استفاده از روش تصميم گيرى 
چند شاخصه تحليل سلسله مراتبى فازى پرداختند. در اين مطالعه، با 
استفاده از روش هاى تصميم گيرى چندشاخصه، الگويى براى انتخاب 
آب  توزيع  شبكه هاى  در  آب  مصرف  مديريت  راهبرد  مناسب ترين 
شهرى ارائه گرديده است. همچنين به منظور آزمودن كارآيى الگوى 
فوق، در قالب يك مطالعه موردى براى شهر تهران و با استفاده از 
روش تحليل سلسله مراتبى فازى و بهره گيرى از نظرات كارشناسان 
و متخصصين صنعت آب و فاضالب، راهبردهاى مختلف مديريت 
اين  در  شده  انتخاب  راهبردهاى  است.  شده   رتبه بندى  آب  مصرف 
كنندگان  مصرف   بين  در  فرهنگ سازى  از؛  بودند  عبارت  تحقيق 
درآمد،  بدون  آب  كاهش  تبليغاتى)،  و  آموزشى  برنامه هاى  (اجراى 
افزايش آب بها و استفاده از ابزارآالت كاهنده مصرف. در اين تحقيق 
از معيارهايى همچون هزينه، زمان، رضايت مشتركين، ميزان آب به 
براى  آب،  مصرف  كاهش  در  طرح  اجراى  تأثير  و  نيامده  حساب 
وزن دهى و تعيين امتياز راهبردها استفاده شده است. به منظور بررسى 
تأثير عدم  قطعيت هاى موجود در مدل بر پاسخ نهايى، بر روى اوزان 
تحليل  استفاده،  مورد  فازى  اعداد  شكل  و  تصميم گيرندگان  نظرات 
حساسيت صورت گرفته است. در نهايت، راهبرد كاهش آب بدون 
تصميم گيرندگان  ديدگاه  از  راهبرد  مناسب ترين  عنوان  به  درآمد 
شناخته شد. نتايج تحقيق نشان داد در شرايط عدم دسترسى به داده هاى 
شده  ارائه  روش  فازى،  قطعيت هاى  عدم  بودن  باال  و  كافى  كّمى 
مى تواند به عنوان يك ابزار تصميم گيرى كارآ مورد استفاده مديران 

آب شهرى قرار گيرد.
به  نسبت  تجربى،  مبانى  و  نظرى  مبانى  از  گيرى  بهره  با 
مديريت  خط مشى گذارى  در  استراتژيك  شاخص هاى  كدگذارى 
بحران آب اقدام گرديد كه نتايج، مبتنى بر روش گراندد تئورى به 

طور مشخص و طبقه بندى شده در جدول 1 ارائه شده است:
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CEجدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش ١
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

CE

ارزيابى جامع، كنترل و 
پايش از طريق سنجش 
شاخص هاى كمى، كيفى 

و جهانى

(يريما و همكاران2، 
.(2020

(دوجين3، 2018)
(باتجيس، 2014).

1-CE
پايش جمعيت رو به رشد و جمعيت تحت 

پوشش آب شهرى
(باتجيس، 2014).

(داتا و همكاران4، 2017).

2- CE

توجه به برنامه ريزى براى تجهيزات و 
نگهدارى، مقاوم سازى سامانه هاى آبرسانى 

(برنامه تعويض و نگه دارى)
(باتجيس، 2014).

3- CE(باتجيس، 2014).بازسازى سامانه ها

4- CE
تصميم گيرى درباره تخصيص آب و استفاده 

از آن
(دى بالداسار و همكاران5، 

.(2018

5- CE
پيشرفت برنامه ارتقاء و افزايش تأمين منابع 

(باتجيس، 2014).آب شرب.

6- CE
سنجش آگاهى عمومى نسبت به لزوم مديريت 
بحران آب (ميزان مشاركت فعال در جامعه).

(ناظيف و همكاران6، 
.(2017

(جرج و همكاران7، 2018).
٨D جدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش

نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

D

توسعه و بهبود 
سامانه هاى جمع آورى 

و تصفيه فاضالب و 
بازچرخانى پسآب ها

(ناظيف و همكاران9، 
.(2017

1-D.ناظيف و همكاران10، جمعيت تحت پوشش شبكه فاضالب شهرى)
.(2017

2-D.ناظيف و همكاران، حجم پساب در سال بررسى به سال هدف)
.(2017

3-D
نسبت پساب مصرفى در بخش صنعت و 

بخش كشاورزى و فضاى سبز به كل پساب 
توليدى.

(ناظيف و همكاران، 
.(2017

١١I جدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

I

تدوين و پياده سازى 
نظام جامع بهره 
بردارى و ايجاد 

تاسيسات جمع آورى 
كارآمد (تحقق توسعه 

پايدار)

(چاترجى و همكاران12، 
.(2017

(لى و همكاران13، 
.(2019

1-Iچاترجى و همكاران، مديريت مشترك منابع آب)
.(2017

2-Iچاترجى و همكاران، توسعه استراتژى هاى پايدار مديريت آب)
.(2017

3-I حفاظت از منابع آب سطحى و زيرزمينى و
جمع آورى مطلوب

(چاترجى و همكاران، 
.(2017

4-I ارتقاء استفاده مجدد منابع آب قابل بازيابى
(لى و همكاران14، 2019).(منابع آبى قابل تصفيه)

5-I(على و همكاران، 2017).در نظر گرفتن قابليت استفاده چندگانه از آب

6-I توسعه پايدار (دسترسى مشترك، عادالنه و
(على و همكاران، 2017).پايدار به منابع آب)

1. Comprehensive evaluation
2. Yerema et al.
3. Duijn
4. Datta et al
5. Di Baldassarre et al
6. Nazif et al.
7. George et al

8. Development
9. Nazif et al.
10. Nazif et al.
11. implementation
12. Chatterji et al
13. Li et al
14. Li et al
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١۵١S جدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

S ارزيابى اقتصادى و
تحقق خوداتكايى مالى

(هال و همكاران، 2020).
(پريتو و همكاران16، 

.(2020

1-S بررسى انطباقى درآمد-هزينه (بهاى آب به
هزينه تمام شده)

(پريتو و همكاران17، 
.(2020

2-S درآمدزايى مبتنى بر جريان آبى در بخش هاى
(هال و همكاران، 2020).مختلف كشور

١٨SU جدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

SU

مديريت پايدار منابع 
آبى و ارتقاء مديريت 

عرضه و تقاضا در 
الگوى مصرف

(تيسانى و همكاران19، 
(2020

(هى و همكاران20، 
(2018

(پنگ و چانگ21، 2020)

1- SU برآورد حجم آب مصرفى احتمالى در سال هاى
آينده.

(تيسانى و همكاران22، 
(2020

2- SU مديريت منابع آبى غيراستفاده شده (انواع هدر
رفت).

(تيسانى و همكاران23، 
(2020

3- SU(مصرف بهينه) (تيسانى و همكاران، 2020)ايجاد الگوى مصوب
4- SU(هى و همكاران24، 2018)ارزيابى ميزان هدررفت آب و مديريت عرضه

5- SU ايجاد زيرساخت هوشمند در شبكه تحت
(هى و همكاران، 2018)پوشش

6- SU مشوق ها و محرك ها مادى و غيرمادى براى
ايجاد الگوى بهينه مصرف

(پنگ و چانگ25، 2020)

٢۶U جدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

U

ارتقاى نظام مديريت 
طرح ها و پروژه ها
 (به منظور انجام 

مناسب و مطابق زمان 
و هزينه پروژه ها و 

ايجاد ساختار اقتصاد 
مهندسى در پروژه ها 
و اتمام طرح هاى نيمه 

تمام)

(مايال و همكاران27، 
.(2018

(بن-حسن و همكاران، 
(2017

1-Uبن-حسن و همكاران28، پياده سازى مهندسى ارزش در سيستم)
(2017

2-U نتيجه محورى در پروژه ها (پايان دهى به
پروژه هاى ناتمام)

(بن-حسن و همكاران، 
(2017

3-Uبن-حسن و همكاران، اولويت دهى به طرح هاى راكد)
(2017

4-U.مايال و همكاران29، بهره بردارى كامل از طرح هاى داراى ظرفيت)
.(2018

5-U
اقتصاد محورى (بهره گيرى از سيستم هاى كم 
هزينه اما با مطلوبيت هاى مالى باال در بخش 

عرضه و بهره بردارى)
(مايال و همكاران30، 

.(2018

6-U ارزيابى و تخصيص اعتبارات الزم براى بهره
(مايال و همكاران، 2018).بردارى پروژه ها

7-U صرفه جويى محورى ناشى از انجام مهندسى
(مايال و همكاران، 2018).ارزش

15. assessment
16. Prieto et al.
17. Prieto et al.
18. Sustainable management
19. Tsani et al.
20. He et al
21. Peng et al
22. Tsani et al.

23. Tsani et al.
24. He et al
25. Peng et al
26. Upgrading
27. Maila et al
28. Ben Hassen et al.
29. Maila et al
30. Maila et al
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١31CO جدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

CO

استمرار و تقويت 
ساختار برون سپارى ها
(استقرار سياست هاى 

كلى اصل 44 با 
رويكرد ظرفيت  سازى و 

حمايت سازى)

 (گنزالس و همكاران32، 
(2013

 (هرنى و همكاران33، 
(2002

 (ومينگ و فيكسينگ34، 
(2012

1- COگنزالس و همكاران، جذب سرمايه گذارى در بخش آبفا)
(2013

2- CO افزايش تخصيص حجم مالى واگذارى مديريت
تأسيسات آبفا به بخش هاى خصوصى و تعاونى

(گنزالس و همكاران، 
(2013

3- CO حمايت تشكل ها و بنگاه هاى تخصصى و خدماتى
(هرنى و همكاران، 2002)در بهره گيرى از تجهيزات با مصرف بهينه

4- CO برون سپارى خصوصى براى مديريت
تأسيسات و بهره بردارى.

(ومينگ و فيكسينگ، 
(2012

5- CO پايش و ارزيابى ميزان احصاء وظايف حاكميتى
و تصدى گرى

(ومينگ و فيكسينگ، 
(2012

35ST جدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش 
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

ST
استانداردمحورى (نظام 
كنترل كيفى، بازرسى 
فنى و تضمين كيفيت)

(چويى و همكاران36، 
(2018

(كين، لى و چنگ37، 
(2017

(باى و همكاران38، 
(2017

1- ST بهره گيرى از كاالها و تجهيزات داراى
استاندارد ملى

(چويى و همكاران39، 
(2018

2- ST بازرسى فنى (مبتنى بر قراردادهاى تأمين
(چويى و همكاران، 2018)كاالها و تجهيزات مورد نياز صنعت آبفا)

3- ST خودكفايى در طراحى و ساخت و توليد
(كين، لى و چنگ40، 2017)محصوالت با كيفيت

4- ST(كين، لى و چنگ، 2017)استانداردهاى كنترل كيفيت ساخت تجهيزات

5- ST استقرار برنامه ارتقاء سطح كمى و كيفى مهارت هاى
مديريتى، مشاوره اى، اجرايى و ساخت داخلى

(باى و همكاران41، 2017)

42CUL جدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

CUL ارتقاء فرهنگ عمومى
مصرف

(توجار-هارتادو43، 
(2017

(سالرى و ماروسى44، 
(2019

(ارمينى و همكاران45، 
(2019

1- CUL محرك هاى مادى و غيرمادى در سوق دادن
جامعه به مصرف بهينه

(سالرى و ماروسى46، 
(2019

2- CUL(سالرى و ماروسى، 2019)افزايش آگاهى عمومى در جامعه

3- CUL
ايجاد استانداردها در زمينه بهينه سازى 
تاسيسات و تجهيزات داخلى واحدهاى 

مسكونى و غيرمسكونى
(توجار-هارتادو47، 2017)

4- CUL
ايجاد الزامات سخت گيرانه براى نهادينه 

سازى، به كارگيرى اصولى تاسيسات توسط 
مهندسين ناظر نظام مهندسى

(توجار-هارتادو، 2017)

5- CULارمينى و همكاران48، فرهنگ سازى عمومى با استفاده از رسانه ها)
(2019

31. Continuation
32. González-Gómez
33. Hearne
34. Weiming & Feixin
35. standardIsation
36. Choi et al.
37. Qin, Li & Cheng
38. Bai et al
39. Choi et al.

40. Qin, Li & Cheng
41. Bai et al
42. Culture
43. Tójar-Hurtado et al.
44. Salari & maroosi
45. Ermini et al
46. Salari & maroosi
47. Tójar-Hurtado et al.
48. Ermini et al
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نتيجه گيرى
جستجوى تحقيق نشان داد كه بيش از 6 درصد مقاالت مرتبط با 
خط مشى گذارى، در ارتباط با خط مشى گذارى مديريت بحران آب 
بوده است. بررسى اجمالى از شواهد تجربى و نظرى در پژوهش حاضر 
نشان داد اكثر مقاالتى كه در اين مطالعه مرورى نظام مند وارد شدند 
به صورت توصيفى- تحليلى و تنها تعداد كمى از آن ها به صورت 
كمى و مبتنى بر آناليزهاى تغييرات اقليمى بوده است. اما نكته اى 
كه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه، مطالعات 
نكرده اند.  اقدام  آب  بحران  مديريت  شاخص هاى  سطح  تعيين  به 
در  خط مشى گذارى ها  براى  شده  تعيين  شاخص هاى  كلى  طور  به 
مديريت بحران آب، كلى بوده و و بررسى دقيقى در مورد اينكه اين 
شاخص ها در سطوح كالن مطرح هستند و يا در سطح سازمان هاى 
متولى، انجام نگرفته است. اين در حاليست كه برخى از شاخص ها 
بايد تحت عنوان شاخص هاى استراتژيك و محورى مطرح گردند 

معيارهاى  عنوان  به  بايد  خط مشى ها  در  همگرايى  ايجاد  براى  كه 
كليدى به آن ها توجه ويژه اى شود. برآيند بررسى هاى صورت گرفته 
در تحقيق حاضر به خوبى مبين آن است كه تا چه اندازه دستيابى 
مديريت  حوزه  در  صحيح  و  جامع  عمومِى  خط مشى گذارى  يك  به 
و  پيچيدگى  از  است،  حياتى  بسيار  كه  حال  عين  در  آب،  بحران 
جنبه هاى متعددى برخوردار مى باشد. اين در حالى است كه نوظهور 
ارشد  مديران  انديشه  در  به ويژه  ايران،  در  آب  بحران  مسأله  بودن 
كشور، باعث شده است تا بررسى و تدوين يك خط مشى عمومى 
در  همگرايى  ويژگى  از  -كه  آب  بحران  مديريت  زمينه  در  ِجامع 
از  مهم،  اين  كه  گردد،  واقع  مغفول  باشد-،  برخوردار  خط مشى ها 
جمله كاستى هاى موجود در اين زمينه است. بحران آب موضوعى 
است كه براى رفع آن بايد نگاه ريشه اى به مسأله داشت. همين امر 
در  خط مشى ها  و  سياست گذارى ها  به  نسبت  كه  مى نمايد  اقتضاء 

49IMجدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش ١
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

IM
بهبود ساختار ارتباطى 
برون سازمانى (رويكرد 

اقتصادى)

(وينگانگ50، 1994)
(باچريكا و همكاران51، 

(2018
(گاناواردينا و همكاران52، 

(2018

1- IM ارتقاء كيفيت براى افزايش صادرات تجهيزات
(وينگانگ، 1994)و كاالهاى بخش آبفا

2- IM ارتقاء دانش خدمات فنى و مهندسى و
(وينگانگ، 1994)بهره گيرى از مهندسى معكوس

3- IM ايجاد فرهنگ مديريت بهينه مصرف و بازيابى
آب قابل مصرف

(باچريكا و همكاران، 
(2018

4- IM انتقال دانش تكنولوژى و هوشمندى سازى
سيستم مديريت

(گاناواردينا و همكاران، 
(2018

53EG جدول 1: شاخص هاى استراتژيك در خط مشى گذارى مديريت بحران آب/ بخش
نويسنده / سالزير شاخص هاى مربوط به استراتژىزيركدهانويسنده / سالشاخص استراتژيككد

EG
بهبود مكانيزم وصول 

مطالبات شركت 
(دولت الكترونيك)

(ماراه و همكاران54، 
(2004

 (گلدبرگ55، 1998)
(فيليپ و همكاران56، 

(2013

1- EG توسعه زيرساخت ها براى پرداخت الكترونيكى
(ماراه و همكاران، 2004)قبوض و فروش اينترنتى خدمات

2- EG واگذارى فرآيندهاى مربوط به بخش
(ماراه و همكاران، 2004)مشتركين به پيشخوان ها

3- EG تخصيص اعتبارات جهت اعمال سياست هاى
(گلدبرگ57، 1998)تشويقى براى پرداخت به موقع قبوض

4- EG وصول بدهى هاى انشعابات با همكارى
دستگاه هاى نظارتى و انتظامى

(فيليپ و همكاران58، 
(2013

49. Improving
50. Wenguang
51. Bouchrika et al.
52. Gunawardena et al.
53. electronic government

54. Marah et al
55. Goldberg
56. Philip et al.
57. Goldberg
58. Philip et al.
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حوزه مديريت بحران آب توجه جدى شود. به نظر مى رسد كه بدون 
آينده نگرى و عدم ارائه خط مشى هاى سازگار براى سال هاى آينده، 
نه تنها بحران آب، بهبود مديريت نخواهد شد، بلكه بحران آب به 
تبديل  كشورها،  امنيت  حوزه  در  مهم  مسأله اى  حتى  و  فاجعه  يك 
گردد. به طور كلى عوامل على مؤثر بر همگرايى خط مشى ها واجد 
ابعاد و مؤلفه هاى متعددى است كه بايد از جنبه هاى مختلف مورد 
توجه قرار گيرد، كه در اين تحقيق به شكل طبقه بندى شده و مبتنى 

بر رويكرد گراندد تئورى، به آن ها پرداخته شده است.
جستجوى  است.  بوده  همراه  محدوديت هايى  با  مطالعه  اين 
داده هاى  پايگاه  چند  محتواى  به  تنها  تحقيق  اين  در  گرفته  صورت 
اطالعاتى محدود شده بود، لذا ممكن است انتشاراتى را كه در اين 
پايگاه ها نمايه١ نشده اند، از دست داده شده باشد. شايان ذكر است كه 
در عين حال، جستجوى انجام شده تنها به دو زبان فارسى و انگليسى 
انجام پذيرفت كه مى تواند مانع از دستيابى به تمامى مطالعات انجام 

شده در اين زمينه باشد.
با اين حال، تحقيق حاضر داراى نقاط قوت متعددى است. اوالً 
اين مطالعه به صورت جامع انجام شده است، زيرا مرور منابع بر پايه 
جستجو در چند پايگاه مرجع داده هاى اطالعاتى و دو زبان فارسى و 
انگليسى استوار بوده است. عالوه بر اين، بر اساس اطالعات موجود 
در  شده  انجام  مطالعات  نظامند  مرور  اولين  اين  حاضر،  تحقيق  در 
بحران  مديريت  خط مشى هاى  همگرايى  شاخص هاى  تعيين  زمينه 

آب، محسوب مى شود.
سازمان ها  كه  داشت  بيان  مى توان  كاربردى  پيشنهاد  عنوان  به 
و دستگاه هاى متولى تصميم گير در كالن كشور بايد براى دستيابى 
به يك الگوى جامع و همسوكننده در حوزه مديريت بحران آب به 
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