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خالصه
ايران مشابه بسياري از كشورهاي خشك و نيمه خشك جهان در دهه هاي اخير كمبود جدي در منابع آب را تجربه كرده و
در حال حاضر با بحران آب مواجه است.در اين مقاله ،با هدف اولويت بندي راهكارهاي مقابله با بحران آب جهت تدوين برنامه راهبـردي
مقابله با اين بحران ،پس از گردآوري اطالعـات بـا اسـتفاده از مطالعـات كتابخانـه اي و تحليـل داده ها ،راهكارهاي مقابله تعريف ،دسته
بنـدي و مـورد بررسـي آمـاري قـرار گرفـت .سپس پرسشنامه هاي استاندارد تنظيم و امتيازدهي عوامل و انتخاب گزينه هاي برتر توسط
متخصصين صورت پذيرفت .با بهره گيري از تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبي ) ، (AHPراهكارهاي موجود مقابله با بحران آب بر
اساس عوامل تعيين شده اولويت بندي وپيشنهادهايي جهت مقابله با اين بحران جوامـع روستايي ارائه شد ،نتايج نشان داد :راهكارهاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگـي ،فني و مهندسي ،دولت و شرايط زيست محيطي به ترتيب مهمترين عوامل براي مقابله با بحران آب نيز مي
باشند.
واژگان كليدي  :مدیریت مصرف آب  -بحران آب  -شناسایي عوامل و الویت بندی AHP -فازی

-1مقدمه



با در نظر گـرفتن راهكارهـاي ارائـه شـده طـي مطالعـات گذشـته ،اولويت بندي آنها با ديد مديريت مصرف آب در
راستاي توسعه پايدار امكانپذير به نظرمي رسـد .از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسي تحقيقات انجام شده در جوامع مختلـف در
خصـوص راهكارهاي مقابله با اين بحران و اولويت بنـدي آنهـا بـراسـاس عوامـل مديريت مصرف آب (در شرايط مشخص
كشور ايران) در راستاي توسعه پايدار است .اين تحقيق اولين نمونه در نوع خود خواهد بود كه به بررسي ،دسته بندي و ارزشيابي
راهكارهـاي مقابلـه بـا مديريت مصرف آب  ،بـا رويكرد مديريتي مي پردازد ومي تواند راه گشاي مطالعات آتي در اين زمينه
باشد.
 -2بحران آب
بحران فزاينـده آب در نتيجـه محـدوديت منـابع در دسـترس وافـزايش تقاضـا ،پرا كنـدگي جغرافيايي ،تحوالت
اقليمي ،اقتصادي ،اجتماعي ،سياسـي و فرهنگـي روز بـه روز در حـال گسترش است .از نظر جغرافيايي كشورهاي منطقـه
خاورميانـه و آسـياي مركزي با بيشترين كاهش در منابع آب فيزيكي جهت مصرف جوامع خـود مواجـه هسـتند(دولتشاهاي و
طهماسبي أشتياني )1389,
 -3ميزان مصرف آب
متوسط ميزان مصـرف آب شـيرين در دنيا در بخش هاي شهري ،صنعتي و كشاورزي بـه ترتيـب برابـر  10، 20و 70
درصـد منـابع مورد استفاده جوامع است و اين در حالي است كه اين ميزان در ايران براي همين مصـارف به ترتيب عبارتند از7 :
 2،و  91درصـد .عمـده مصـرف منـابع آب شـيرين دنيـا مربـوط بـه كشاورزي است ،كه اين رقم در دنيا  70درصد از كل
مصارف ودر ايران بـا يـك اخـتالف قابل توجه در حدود  91درصد است .اين تفاوت قابل توجه بين ميـزان مصـرف آب بخـش
كشاور زي در ايران و متوسط جهاني نشان از وجود الگوهاي نامناسب كشـاورزي در ايـران دارد (ببران و هنربخش.)1387 ،
 -4راهكارهاي مديريت مصرف آب
با توجه به ماهيت چند بعدي بحران و مديريت مصرف آب و تدريجي بودن آن تا كنون دسته بندي مناسـبي در
زمينه راهكارهاي مقابله با آن صورت نگرفته و اغلـب نگـاه واكنشـي بـيش از نگـرش هـاي مبتني بر پيشگيري مد نظر بوده
است .راهكارهاي ارائه شده داراي كاربرد با دامنـه متفـاوت در تمام انواع مصارف هستند و نمي توان يك راهكار را تنها براي
يـك نـوع مصـرف مفيـد دانست .
 -1-4فرهنگ و مسئوليت پذيري
در مقالـه اي بـا عنـوان «بررسـي رابطـه پارادايم نوين اكولوژيكي و رفتار مصرف آب» به بررسي فاكتورهاي
فرهنگـي و اجتمـاعي در الگوي مصرف خانگي آب پرداخته شد .محققان به اين نتيجه رسيدند كـه نـوع نگـرش ،فرهنگ و
ميزان مسئوليت پذيري مردم تأثيرمعناداري بر الگوي مصرف آب دارد و بـه طـور خاص هرچه آگـاهي مـردم نسـبت بـه محـيط
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زيسـت بيشـتر باشـد  ،در مصـرف آب رفتـارمناسب تري در پيش خواهند گرفت و با بهبود بينش و فرهنگ جامعه ميتـوان بـه
مقابلـه بـا اثرات منفي كاهش منابع آبي پرداخت (ملكي و همكاران.)1393 ،
 -2-4اخالقيات و باورهاي ديني
در پژوهشي رابطه بين مصرف آب ،جهان بينـي ،اقتدار سياسي و سياسـت هـاي فرهنگـي در آمريكـاي جنـوبي
مـورد بررسـي قـرار گرفـت  .محققان با بررسي درهم آميختگي عواملي چون جهان بيني اقوام و شـيوه هـاي محلـي كنتـرل
آب دريافتند :وجود باورهاي متافيزيكي مانند چرخه كيهاني آب در كاهش ميزان مصـرف بسيار با اهميت است و دولتها با
يادآوري باورها و تأكيد بر مفاهيم اخالقي مـي تواننـد در چارچوبي سلسله مراتبي مصرف آب را به صورت بهينه مديريت كنند
(. )2014.،Boelens
 -3-4سيستم آبرساني و فناوري كاهنده مصرف
استفاده از شيرآالت و تجهيزات كم مصرف يكي از رايج ترين وموثرترين اقدامات جهت كاهش مصرف آب
روستايي مي باشد .درفشان ها و سردوش هاي كاهنده مصرف از جملة اين تجهيزات مي باشند اين قطعات با مكانيزم خاص
خود مثل مخلوط كردن آب باهوا ،كاهش فشار و پودر كردن آب ،مصرف آب را كاهش ميدهند Day and ( .
. )2003,White
 -4-4سيستم هاي نوين كشاورزي
كشاورزي به عنوان مشتري دائمي و بزرگ آب در دنيا بيشـترين سـهم مصـرف را بـه خـود اختصاص داده است.در
پژوهشي بحـران منـابع آب در يكـي از مناطق مركزي كشور مغولستان مورد بررسي قرار گرفت ،نتـايج نشـان داد :بـه دليـل
كشـت بي رويه محصوالت كشاورزي و كاهش ورودي آب رودخانـه هـاي منطقـه در نتيجـه تغييـر اقليم ،ميزان دسترسي به
منابع آبي به شدت كاهش پيدا كرده و اصـالح الگوهـاي كشـت و آبياري و شيوه برداشت از منابع آب مناسب تـرين راهكـار
در مقابلـه بـا بحـران آب در ايـن منطقه است(.)2013.،Meng et al
 -5-4استفاده مجدد آب و تأسيسات زيربنايي
در پژوهشي در زمينـه مقابلـه بـا بحـران آب و كـاربرد تصـفيه فاضـالب در ايـران ،محققان با تأييد اين مطلب كه
استفاده از پساب براي مصـرف كشـاورزي و آبيـاري فضـاي سبز شهري داراي منافعي به مراتب بيشتر از معايب آن است ،به
تصـفيه فاضـالب و اسـتفاده مجدد از آن براي مصارف كشاورزي به عنوان راهكاري جهت مقابله بـا بحـران آب تأكيـد كردند
(بيگي پور و آقامجيدي.)1388 ،
 -6-4آب بها و درآمد
قيمت گذاري آب را بخش مهمي از سياست گذاري و برنامه ريزي منابع آب و مديريت تقاضا مي داند كه
امكان استفاده منطقي از آب را فراهم مي كند(جليل بيران  . )1391,در مطالعهاي در كشور فرانسه ،بينـت و همكاران به اين



نتيجه رسيدند كه بين قيمت و ميزان مصـرف آب بـه عنـوان يـك كـاالي ضروري رابطه معناداري وجود دارد و مصرف كننده
آب مسـكوني نسـبت بـه تغييـر قيمـت واكنش نشان ميدهد. ( (Binet et al,2012
 -7-4تجارت آب مجازي
استفاده از روش هاي محاسـبه ميـزان آب مجـازي (رد پـاي آب) در قـانون گـذاري جهـت واردات و صادرات
محصوالت موضوع ديگري است كه بايـد در جهـت كـاهش خطـرات كم آبي به آن توجه داشت .در مطالعه اي در ايران به
اين نتيجـه رسـيدند كـه بـا مديريت واردات و صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي با اين هدف كه تجـارت آب
مجـازي در آن در اولويـت باشـد ،مـيتـوان بـا بحـران آب مقابلـه كـرد (موسـوي و همكاران.)1388 ،
 -8-4جلب مشاركت و قانون گذاري
در پژوهشي در ايران محققان به اين نتيجه رسيدندكه ميتوان از همكاري بيشتر مردم براي مقابله با بحران آب استفاده
كـرد و عواملي مثل واگذاري بخشي از مسئوليت ها به مردم محلي ،آموزش و آگاهي دادن به آنهـا و دخالت دادن مردم براي
تدوين قوانين مرتبط با آب ميتواند مانند كاتـاليزوري باشـد كـه رسيدن به هدف را تسريع نمايد (اكبري.)1388 ،
 -9-4مديريت يكپارچه و بحران آب
در پژوهشي ميزان سازگاري بين تغييرات جوي و مديريت يكپارچه منابع آب مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان
داد :يكي از مهمترين مشكالت اجرايي سياست سازگاري با تغييرات جوي ،غيـر قابل پيش بيني بودن آينده است .در اين مطالعه
بـر اسـتراتژي مـديريت يكپارچـه منـابع آب به عنوان يكي از بهترين گزينه ها در مقابله با بحران آب تأكيد شد( Ludwig et
. )2014،.al
 -10-4شرايط جغرافيايي و اقليمي
تغييرات جوي و عوامل اقليمي در رفتار مصرف كنندگان مؤثر است .در مطالعـه اي كمبـود آب در پايين دست
رودخانه براهام پوترا در حوزه آبريز چهار كشور چين ،هند ،بنگالدش و بوتان بررسي شد .محققان بـا در نظـر گـرفتن شـاخص
هـاي اكولـوژيكي ـ اجتمـاعي آب دريافتند :كاهش منابع آب تنها محدود به كمبود منابع وميزان تقاضاي آن نيسـت ،بلكـه در
اين ميان عوامل اجتماعي و اقتصادي و تغييرات جوي و اقليمـي بسـيار تأثيرگـذار هسـتند )2015.،Animesh et al(.
 -5روش تحقيق
در اين تحقيق با استفاده از مطالعات كتابخانه اي ،اطالعات مرتبط در زمينه بحران آب جمع آوري شد .پس از
گردآوري اطالعات و تحليل داده ها ،راهكارهاي موجود مقابله با بحران آب تعيين ،دسته بندي و مورد بررسي آماري
قراركرفت .سپس پرسشنامه هاي استاندارد تنظيم و امتيازدهي عوامل و انتخاب گزينه هاي برتر توسط متخصصين صورت
پذيرفت .با بهره گيري از تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبي ) (AHPراهكارهاي موجود مقابله با بحران آب اولويت
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بندي و پيشنهادهايي جهت مقابلـه بـا ايـن بحـران در جوامـع روستايي مطابق نمودار 1ارائه شد .نتايج نشان داد :راهكار  ،تغيير
آب بها و درآمد به عنوان الويت اول  ،استفاده مجدد آب و تأسيسات زيربنايي عنوان الويت آخر در مقابله با بحـران آب
هستند.
نمودار :1شناسایي و الویت بندی عوامل موثربر مدیریت مصرف آب در مقابله با بحران

 -6تحليل داده ها
محاسبه وزن نهايي معيار ها ,زيرمعيار هاوگزينه ها:
جدول  : 1ماتریس اوزان نهایي معيار ها نسبت به شناسایي و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مصرف آب در مقابله
با بحران

وزن قطعي نهايي مولفهها

مولفه

0.01

شرايط زيست محيطي

0.222

دولت

0.277

اقتصادي

0.232

فني و مهندسي

0.26

اجتماعي و فرهنگـي



نمودار : 2نمودار اوزان نهایي معيار ها نسبت به شناسایي و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مصرف آب در مقابله با
بحران

جدول  : 2ماتریس اوزان نهایي زیر معيار ها نسبت به شناسایي و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مصرف آب در
مقابله با بحران

وزن قطعي نهايي مولفهها

مولفه

0.01

شرايط جغرافيايي و اقليمي

0.088

جلب مشاركت و قانون گذاري

0.135

مديريت يكپارچه و بحران آب

0.219

آب بها و درآمد

0.058

تجارت آب مجازي

0.023

سيستم آبرساني و فناوري كاهنده

0.208

سيستم هاي نوين كشاورزي

0

استفاده مجدد آب و تأسيسات زيربنايي

0.165

فرهنگ و مسئوليت پذيري

0.095

اخالقيات و باورهاي ديني
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نمودار  : 3نمودار اوزان نهایي زیر معيار ها نسبت به شناسایي و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مصرف آب در
مقابله با بحران

 -7نتيجه گيري
هنوز در رفتار و عملكرد اجرايي دولت مردان و برنامه ريزان كشور نشانه هاي درك ارزش واقعي آب،
پيچيدگي موضوع ،قبول بروز بحران آب ،مسئوليت پاسخگويي و نياز به مشاركت واقعي و همه جانبه تمام اقشار و آحاد
جامعه را چنانكه انتظارمي رود و قادر به گره گشايي از بحران است ،متأسفانه شاهد نيستيم  .به عالوه كوتا ه بيني ،نگاه
بخشي و تك بعدي همين مديران موجب تمركز بر نشانه هاي بحران به جاي علل بحران و اعمال مديريت انفعالي به جاي
مديريت فعاالنه و پيشگيرانه شده است .هيچ يك از اولويت هاي راهبردي اشاره شده در مقابله با بحران آب مستقل از
سايرراهكارها نيست و بايد از تمامي آنها پس از ارزيابي بحران آب با توجه به شرايط اجتماعي ،جغرافيايي و اقتصادي با
نسبت وزني معين در برنامه ريزي ،تصميم گيري واجراي اقدامات كنترلي در مقابله با بحران پيش رونده آب بهره جست .
بي ترديد انجام اقدامات مقطعي و مستقل بدون در نظر گرفتن مقوله هاي جامع از قبيل فرهنگ جوامع ،سيستم هاي مديريت
يكپارچه و اصالح اصول و الگوهاي مصرف به خصوص در بخش كشاورزي نتيجه اي جز هدررفت وقت ،هزينه و نيروي
انساني نخواهد داشت  .بنابراين ايجاد ساختار منسجم اجرايي و نظارت بر اجراي دقيق آن مي تواند به مقابله با
تهديدروزافزون كمبود آب كمك كند .آنان كه راه عبور از بحران و رسيدن به شرايط مطلوب را ساده ،سطحي ،كوتا ه



مدت و بدون مشاركت همگاني و عزم ملي مي دانند يا از عمق بحران ،پيچيدگي و چندبعدي بودن موضوع خبر ندارند و يا
از صداقت و دلسوزي واقعي نسبت به آينده كشور و مردم چنانكه بايد و شايد برخوردار نيستند.
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