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  چکیده:
کشور است که  می ترین مسائل عمو در حال حاضر بحران آب یکی از پیچیده

هاي اول نظام تبدیل شده است و مهمترین موضوع در این میان،  مدیریت آن با اولویت
مشی کلیدي براي رفع  راتژیک تحت عنوان خطهاي است ترین سیاست شناخت اساسی

بحران آب، است. اما در این زمینه علیرغم اهمیت آن و تأکید در بیانیه گام دوم انقالب، 
از  یو معلول یعل یارائه مدل خالء مطالعاتی وجود دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف

ز نوع کاربردي و به انجام شد. این پژوهش ابحران آب  تیریدر مد کیاستراتژ يها استیس
ها در آن به بررسی مبانی  ـ کیفی) بوده است که براي تعیین شاخص می شیوه آمیخته (ک

هاي بدست آمده (از روش دلفی فازي) مبتنی بر مصاحبه  نظري و تجربی اقدام شد. شاخص
خبرگان و با استفاه از تکینک دیمتل فازي مورد بررسی قرار گرفتند تا روابط علی و 

نتایج بدست آمده از هاي استراتژیک تعیین گردد.  ها یا همان سیاست ی میان شاخصمعلول
 از خارج از کشور و زاتیواردات تجه یکاهش وابستگدهد که  این تحقیق نشان می

هایی  عناصر و مقوله  میداراي بیشترین اهمیت در بین تما یداخل يها تیاستفاده از ظرف
و  یتیحاکم فیاحصاء وظا زانیم یابیو ارز شیپا - 1ب: بوده و از سویی دیگر نیز به ترتی

هوشمند در شبکه تحت پوشش و  رساختیز جادیا -2و دولت  يگر ياجتناب از تصد
ي، داراي باالترین افزار و نرم يافزار سخت يها رساختیبر ز دیکأبا ت کپارچهی تیریمد

  اثرگذاري در مدل مدیریت بحران آب هستند.
  

گام دوم  هیانیب گذاري، هاي استراتژیک، خط مشی ت بحران آب، سیاستمدیری کلیدي: مفاهیم
  انقالب
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  مسأله یانب و دمهمق
از کشورها  یارياست و بس یشدر حال افزا ها در همه قاره یرزمینیز يها کاهش آب

اختالف در مورد آب  یجادو احتمال ا کردهآب اعتماد  یالمللینبه منابع ب يایندهطور فزابه
). بحران آب D’Agostino & et. al, 2020: 108افزایش داده است (را  یندهدر آ

له داشت، همین امر اقتضاء أاي به مسموضوعی است که براي رفع آن باید نگاه ریشه
در حوزه مدیریت بحران آب توجه  ها و خط مشی ها گذاري نماید که نسبت به سیاست می

ي سازگار براي ها عدم ارائه خط مشی نگري ورسد که بدون آینده میجدي شود. به نظر 
ب تبدیل به ي آینده، نه تنها بحران آب بهبود مدیریت نخواهد شد، بلکه بحران آها سال

-McIntyre( اي مهم در حوزه امنیت کشورها، تبدیل گرددمسألهیک فاجعه و حتی 
Mills, & Wirawan, 2019 .(ورها بحران آب به زودي به اولویت اول در اغلب کش مسأله

)، عدم مدیریت Baulenas, 2021; Nieuwenhuis & et. al, 2021( تبدیل خواهد شد
شورها، فروپاشی مین آن، مترادف با بروز مسائل امنیتی، وابستگی به دیگر کأمنابع آب و ت

شدن تعامالت سیاسی، از بین رفتن خودکفایی، کمبود شدید غذایی،  ثرنظام اقتصادي، متأ
بروز بحران  ).Carriço & et. al, 2020; 2741د متعدد دیگري است (افزایش تورم و موار

ب در برخی از کشورها بویژه کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار جدي آ
ي اشتباه براي مدیریت صحیح ها است، علت آن نیز در پیچیدگی علل بروز آن و تصمیم

م نادرست براي چگونگی برخورد با منابع منابع آبی بوده است. در بسیاري از موارد تصمی
ي متعددي باعث شده است تا این مسأله یک ها آبی و چگونگی تخصیص آن به حوزه

 ,Scholten & et. al( اي باشد که رفع آن بسیار مشکل خواهد بودچالش عمیق و ریشه
2020; Saby & et. al, 2021.(  

و  یریتسو مد اري اثربخش وگذ عدم خط مشیاز  یعواقب ناشباید توجه داشت که 
در دسترس بودن  یراز له کمبود آب است، در واقع همان مسأها یتمحدود عدم درك

شهرها در کشورها و  یادبه احتمال ز. آب است مدیریت مسألهعد از ب یکتنها  یزیکیف
 ,Wang & et. al( خواهند داشت یشتريب یريدرگ یریندر مورد منابع آب ش یندهآ

ترین موضوعاتی که باعث بروز بحران آب شده است، عدم شاید یکی از مهم). 319 :2018
ي ها گیريتوانست تصمیم میي جامع و کارآمدي بوده باشد که ها دستیابی به خط مشی

ي متولی و ها دستگاه  میصحیحی را ایجاد نماید و از سویی همسویی الزم را براي تما
). یک خط مشی White & et. al, 2021; Ma & et. al, 2021ذینفع ایجاد نماید (

 ها دستگاه  میتواند به درستی براي تما میي استراتژیک کلی ها عبارتی سیاستجامع و یا به
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گیري از کردي باید در آینده نسبت به بهرهو صنایع به خوبی روشن سازد که با چه روی
خط مشی  ). نبود یکMoggridge & Thompson, 2021; 4منابع آبی اقدام نماید (

ي نادرست به سرعت به اتمام منابع آبی ها شود تا تصمیم میدرست و استراتژِیک باعث 
ي ها اي را بدهد. تصمیمختم گردد و در برخی از موارد نیز به بروز آن سرعت فزاینده

ي غلط براي مدیریت منابع آبی، باعث شده است تا بحران آب ها نادرست و بویژه تخصیص
 ;Khadim & et. al, 2021ر اولویت باالیی براي کشورها قرار گیرد (طور ناگهانی دبه

Shedekar & et. al, 2021اي باعث ي درون سازمانی و اصطالحاً جزیرهها ). خط مشی
شود تا نتوان یک مدیریت درست در منابع آبی را ایجاد نمود. در برخی از موارد  می

کشاورزي به کشت چه محصوالتی  نماید در بخش میي کالن است که تعیین ها سیاست
گرایش ایجاد شود، از چه مواردي رویگردانی صورت گیرد، از چه تجهیزات نوینی بهره 

ي خاص تعیین گردد و صنایع تولیدي به ها ي جایگزینی براي گروهها گرفته شود، چه شغل
 & Kuryltsiv( یی را باید تبعیت نمایندها چه شکلی از منابع ابی بهره گیرند و چه سیاست

et. al, 2020: 104 دهد که راه حل برون رفت از  می). شواهد تجربی اخیر به خوبی نشان
بحران آب امروزه باید از طریق دستیابی به یک خط مشی جامع و کالن صورت گیرد که 

ي متولی و ذینفع تبیین نماید. در این ها دستگاه میبتواند همگرایی الزم را نیز براي تما
نه مطالعات تجربی بسیار محدودي قابل اشاره هستند و مطالعات تجربی تنها سفاأمیان مت

ي مربوط به مدیریت منابع آبی معنا ها اند که در دستگاهیی اقدام نمودهها به ارائه شاخص
گیر و ذینفع ي تصمیمها و سازمان ها دستگاه  میباید و موجب ایجاد همگرایی در تما می

عنوان یک بستر جامع و اساسی حران آب باید بهکه مدیریت ب گردد. این در حالی است مین
 .Peña-Arancibia, 2021; Orr & et( قرار گیرد ها صنایع براي تصمیم گیري  میدر تما

al, 2021.(  
را روشن  ها نکته دیگري که لزوم توجه به هماهنگی و همگرایی خط مشی گذاري

در  ها است؛ هماهنگی ها اهنگی و همگراییسازد توجه به پیامدهاي ناشی از عدم این هم می
گیر. توجه  ي متولی و تصمیمها و همگرایی در میان دستگاهي موازي ها بین انواع خط مشی

ناشی از پیامدهاي بروز یافته فعلی و همچنین آتی است که با بررسی  ها به این همگرایی
). وضعیت Lubell & et. al, 2011:49( گردد میتر المللی روشنمارهاي بینآبرخی از 

منابع آبی در صورتی که از یک مدیریت یکپارچه و جامع برخوردار نباشد، از وضع موجود 
شود و باید به سرعت نسبت به ایجاد یک مدیریت واحد و همگرا کننده اقدام  مینیز بدتر 

 ودثر مدیریت بحران آب را تعیین نمؤي مها و یا سیاست ها نمود. در وهله اول باید شاخص
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)Cleaver & et. al, 2021: 648ي کلیدي در خط ها ). ارائه یک مدل جامع از شاخص
ي ها سیاست  میبراي مدیریت بحران آب، منوط به شناسایی تما  میمشی گذاري عمو

استراتژیک محتمل است که بتواند در حیطه کالن کشوري مطرح گردد. بدیهی است 
باید آنقدر  ها و سیاست ها بود اما این شاخصدرون سازمانی خواهند  ها بسیاري از شاخص

ي کلیدي گردد؛ این مهم با خالء ها کالن باشند که موجب بروز همگرایی در دستگاه
). با عنایت Sun & et al, 2021; Del Carpio & et. al, 2021مطالعاتی روبرو است (

تژیک و جامع که ي استراها توان بیان داشت که در ارتباط با سیاست میبه موارد مذکور 
ي مختلف گردد خالء مطالعاتی وجود دارد. ها و سازمان ها بتواند موجب همسویی دستگاه

- ي تجربی و دریافت نظرات خبرگان بهها رفع این شکافت مطالعاتی منوط به انجام پژوهش
را در این زمینه محقق نماید  ها طور تخصصی است که بتواند یک مدل جامعی از شاخص

پذیر باشد. یکی دیگر از موارد مهم تعمیم ها و سازمان ها دستگاه  مید آن براي تماداکه برون
  تعیین روابط علی و معلولی میان این عناصر است. 

 يها رساختیز جادیااي به اصل کید ویژهأت گام دوم انقالب هیانیباز سویی دیگر در 
کید أین مسائلی که بر آن تتری شده است. در میان یکی از اصلیو عمران ياقتصاد ی،اتیح

اي د، توجه به موضوعات اصلی و زمینهکننده باشتواند در این زمینه کمک میشده است و 
ثیر فراوانی را در فرآیندهاي اجرایی آتی خواهد اي که تأاست؛ یکی از موضوعات زمینه

 ها است که با ایجاد یک همسویی در برنامه  میي عموها گذاشت، تدوین صیحی خط مشی
کید أتوانند همگرایی الزم را محقق سازند. در بیانیه گام دوم انقالب بر حوزه اقتصاد ت می

محور، و مصرف  عدالت عیبر توز  یاقتصاد مستقلّ کشور که مبتن تیبر تقو دیتأکشده است. 
. بدیهی است هر چهار اصل مورد نظر خردمندانه یتیریو مناسبات مد اسراف، یاندازه و ب  به

گیري از یک قرار گیرد. در این میان نیز بهرهکید ید مورد تأوضوع مدیریت بحران آب بادر م
ترین نمود از ي متولی مناسبها دستگاه  میخط مشی مناسب و داراي همگرایی با تما

أکید است که رهبر انقالب در بیانیه گام دوم انقالب بر آن ت خردمندانه یتیریمناسبات مد
  ).Vashghani Farahani & et. al, 1400اند (داشته

بحران آب بیش از هر چیزي باید از طریق  مسألهاند که شواهد تجربی نشان داده
و  ها دستگاه  میي استراتژیک جامع که بتواند موجب همگرایی در تماها شاخت سیاست

یی که بتواند با یک دید کالن موجب ها آفرین گردد، تعقیب گردد. شاخصي نقشها سازمان
ي مختلف گردد و جامع بودن آن موجب مدیریت صحیح در برداشت و ها مگرایی دستگاهه

تخصیص منابع آبی گردد که در این زمینه شکاف مطالعاتی وجود دارد. بر همین اساس 
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بندي کننده رفع گردد. در وهله این زمینه با انجام مطالعات جمع باید شکاف مطالعاتی در
ی در راستاي مدیریت تواند به تنهای میي استراتژیک نها دوم آن که شناسایی سیاست

ي کلیدي باید مبتنی بر دریافت نظرات ها کننده باشد و این سیاستبحران آب کمک
تخصصی خبرگان به شکل یک مدل جامع مبتنی بر ساختار علی تعیین گردد. با تعیین 

هر یک از عناصر توان به تبیین نقش  میاست که  ها روابط علی و معلولی میان سیاست
را در این میان تعیین نمود. با دستیابی  ها اقدام نمود و اثرپذیرترین و اثرگذارترین سیاست

ي الزم را به شکل مناسبی براي ها توان استراتژیی میبه این مدل ساختاري است که 
یی که شروع و پایان مشخصی را مطابق با یک ها ي مختلف تدوین نمود. استراتژيها سازمان

اند. بر همین اساس و با عنایت به موارد ب، بدست دادهمدل ساختاري از مدیریت بحران آ
در  کیاستراتژ يها استیاز س یو معلول یعل یارائه مدلمذکور مطالعه حاضر با هدف 

  انجام شد.  گام دوم انقالب هیانیب هیبحران آب بر پا تیریمد
  

  پژوهشپیشینه 
  الف) تحقیقات داخلی

حوزه مدیریت بحران آب را تحت  Kaviani Rad and Dalalat (2019)در مطالعه 
 مورد بررسی قرار گرفت. بحران تیریبا مد یطیمحستیز تیامن عنوان بررسی ارتباط

در مرحله  ستکمد رانیبحران در ا تیریشان دادند که مدن 1398ماه  نیفرود هاي البیس
 میدر حر يو دستانداز ستیز طیمح بیدر قالب تخر يادیبن هاي با چالش يریشگیپ

رو و هشدار کارشناسان روبه  علمی يها افتهیدست اندرکاران به  يها، کم اعتماد رودخانه
   است.

در  ینهبه یریتمددر کار خود به مطالعه  Asadi & et. al. (2018)از سویی دیگر 
اد که با نشان د یجنتایاري پرداختند. بر راهبرد کم آب یدکأکشت با ت يمصرف آب و الگو

در  یاريآب درصد کم 5اول (کاهش  یويسنار یعنیحالت  یندر بهتر یارياعمال کم آب
 5و چغندرقند و  يا ذرت دانه ي،ا محصوالت گندم، جو، ذرت علوفه يبرا یدنمرحله رس
در مصرف آب  ییجو صرفه یرغمجه)، علیونمحصول  یشیدر مرحله رشد رو یاريآب درصد کم

 یدرصد وجود دارد. از طرف 4 یزاندرآمد مزرعه به م یشکان افزادرصد، ام 5/2 یزانبه م
 راهبرد کم یینتع يبرا گیري یمشدت بحران و مقدار کمبود آب، تصم  بسته به یگر،د
آب  بعحفاظت منا یشتراگر ب که ي نحو کشت منطقه متفاوت است، به يو الگو یاريآب 
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از  ینهاستفاده به يبرا ینهگز ینهتردوم و سوم، ب یوهايسنار یجمنطقه موردنظر باشد، نتا
   آب موجود خواهد بود. ینهو کم ینزم

هاي دولتی و  پژوهشی را با عنوان تأثیر خط مشی Taleshi (2018)همچنین 
انجام دادند.  خشک یمهدر مناطق خشک و نگذاري بر کاهش تأثیرات بحران آب  سرمایه

در  یريثأت یچسال گذشته ه 10 در یکه اقدامات محدود دولت نشان داد یاتآزمون فرض
 ییروستا يها شهرك یثبات ینداشته و روند ب مورد مطالعهکاهش بحران آب در منطقه 

   متوقف نشده است.
هاي اجرایی براي  به بررسی برنامه Khosravi & et. al. (2018)از سویی دیگر 

ایی براي مدیریت هاي اجر مدیریت بحران آب پرداختند. در این مطالعه به ارائه استراتژي
 یریت، مدیبطور کلها حاکی از آن بود که  شهرها پرداخته شده است. یافتهبحران آب کالن

 یداصل بااین شود و طبق  و بعد از بحران انجام می ینبحران در سه مرحله قبل، ح
براي مدیریت بحران آب  در بخش قبل از بحران انجام شود. یزيرو برنامه يانرژ یشترینب

بخش  ییکارآ یشافزا ،و مهاجرت یتکنترل جمعهایی به این شرح ارائه شد:  تژياسترا
بهبود در مرحله  یدنی،شده به بخش آشام ییجوصرفه یرینآب ش یصو تخص يکشاورز

، آب یعتوز یستمس يسازینهاصالح و به ،انتقال آب یستمس سازيینهبهبود و به ،آب یدتول
-یتاولو ی،سال خشک یطشرا يبرا يسازآماده ن،آاز  یتو حما ییجوفرهنگ صرفه یجادا

 .Hossein & et. alجدید. در مطالعه دیگري  یبرنامه آبرسان یکو  موارد مشترك بندي
هاي مدیریتی پرداختند.  به بررسی بحران آب، اقدامات سازگاري و استراتژي (2016)

 يبع آب خالص محدوداز من مطالعه مورد منطقه افرادکه  دادمطالعه نشان  ینا يها یافته
در فصل  ساکنین از پنجاه درصدمطالعه مشخص شد که حدود  ینا در برخوردار هستند.
. در این زمینه استفاده از برند آب رنج می یدتابستان از بحران شد يزمستان و گرما

، به ینبنابرانماید.  مخزن آب يسدهاتواند کمک بزرگی به ساخت  هاي مناسب می لوله
 یریتمد يدر مناطق دورافتاده برا یبرق ارائه تأسیساتبر جامعه و  یمبتن ینآبرسا یستمس
  نیاز بود.آب  یدارپا

  
  ب) تحقیقات خارجی

مبتنی آن  يامدهایبحران آب و پبه مطالعه  ,Fagundes & et. al، 2020در سال 
مربوط به بحران  يویسنار یشامل بررس یک مطالعه مروري پرداختند. این مطالعه بر

 ریو صنعت تأث کسب و کارو  ياقتصاد یاصل يها هیبود که بر پا يآب و ارائه شواهد ینجها
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از  یکی يدیتول يندهایفرآ درعدم کنترل استفاده از آب نشان داده شد که  گذارد. می
با هدف استفاده  ها گیري خط مشیکاررو ب. از اینعمده کمبود آب است يها لفهؤم

باشد زیرا  میع آب براي ارزش بخشیدن به آب حائز اهمیت ثر از منابؤکارانه و م محافظه
 یناامن جادی، اياز جمله کشاورز ياقتصاد يها در بخش يداریناپا جادیاکمبود آن سبب 

 می، فاضالب و بهداشت عمویدنیآب آشام نیدر تأم ریتأث نیدر صنعت و همچن دیتول
   شود. می 

در پژوهش خود به ارائه خط  Aviruppola & Nianthi (2019)از سویی دیگر نیز 
یق براي مدیریت بحران آب شهري پرداختند. محققان این مطالعه با قابل تطبي ها مشی

نادرست  يها یوه، شینگرم شدن کره زم یقاز طر ییآب و هوا ییراتظهور تغدرك 
مورد توجه همه  یدبا ه وشد یلمهم تبد یبه موضوعکه مدیریت بحران آب در شهرها 

یی براي مدیریت بحران آب شهري به روشی ها یرد، در این مطالعه خط مشیگ جانبه قرار
جامع ارائه نمودند. سپس، به بررسی موقعیت کلی نمونه مورد مطالعه یعنی سریالنکا در 
مدیریت بحران آب پرداخته شده و در نهایت یک درك دقیق در مورد تدوین خط 

  فراهم گردیده است. ریت بحران آب نگر در مورد مدیي آیندهها مشی
ي تغییرات آب ها کاهش ریسک McIntyre-Mills & Wirawan (2019)همچنین 

- ي سیاسی و خط مشی مدیریت بحران آب براساس عواقب مدرنیتهها و هوایی و پویایی
ي قابل تغییر را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه ها سازي و پیامدهایی براي رویه

سازي سبب تغییرات آب و هوایی و آسیب به منابع ه مرور زمان مدرنیتهنشان داده شد که ب
ي مدیریت بحران ها شود. بنابراین تدوین خط مشی میي آبی ها طبیعی از جمله سیستم
ج تواند نتای میگذاران و دولت مردان ي کنترل توسط سیاستها آب و استفاده از سیاست

  مثبتی به همراه داشته باشد. 
و   میبهداشت عمو راتیتأثبه مطالعه  Efron & et. al. (2019)ه دیگر در یک مطالع

ي گذار خط مشیو  یلیتحل يها نهیگز اساس بر بحران آب غزهرویکردهاي مدیریت 
اجراي   میبهداشت عموتوجه به کمبود توجه به  نشان داد که با ها پرداختند. یافته

  جهی برخوردار است. از اهمیت قابل تو بحران آب غزهرویکردهاي مدیریت 
ي مدیریت ها خط مشیاصالحات به بررسی  Choi & et. al. (2017)همچنین 

و  نظارت يمداوم برا يها و چالش گذشته یبررس ی مبتنی برآب در کره جنوب بحران
اساس مرور ادبی مطالعات پیشین در این  پرداختند. این مطالعه بر آب داریپا تیریمد

سال  یکصداز  شینظارت و توسعه منابع آب بنشان داد که  ها فتهزمینه انجام شده است. یا
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همچنین نشان داده  بوده است. باالیی برخوردار از اهمیت یتا به امروز در کره جنوب پیش
روبرو  یآب با چهار چالش اساس بحران تیریمد خط مشی گذاريدر  یکره جنوبشد که 

با  دیمنابع آب با خط مشی، لاو کند. یابیرا مجددا ارز تیریمد يکردهایرو دیاست و با
 یدوم، صنعت مقابله کند. ییآب و هوا راتییمربوط به تغ يها تیو عدم قطع ها ریسک

 راتییتغ جادی، باعث اهاشهردر کالن ژهی، به وعیسر تیو رشد جمع ینیشدن، شهرنش
 ، حفظ یکسوم مصرف آب شده است. يو الگو یو اجتماع يدر ساختار اقتصاد ریچشمگ

استفاده  يها نهی، به طور مناسب توسط هزیخارج يها جبران خسارت نیو همچن ستمیس
دهد،  میرا پوشش  دیتول نهیدرصد از هز 80، که فقط حدود یآب مصرف يها نهیاز آب و هز

 يگذارهیمهم با وجود سرما يها آب در حوضه تیفیسرانجام، بهبود ک شود. مین یبانیپشت
نتایج بیانگر  ، کند شده است.یطیمحستیز يها حرانپس از ب ساتیمداوم در تأس

 تیریثر مدؤطور متا بهبود تمام شده  نهیهز یابیبر اساس اصل باز هآب منطق يگذار متیق
   شود. اجراآب  بحران

  
  ي استراتژیک)ها (استخراج سیاست پژوهش مبانی نظري
 يها استگیري از مبانی نظري و مبانی تجربی، نسبت به کدگذاري سیبا بهره

 1در جدول  ها این سیاست اقدام شد. بحران آب تیریمد يگذاریدر خط مش کیاستراتژ
  اند.ارائه شده
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 بحران آب تیریمدي گذار یخط مشدر استراتژیک  يها سیاست :1جدول 

مربوط به  ي اجراییها خط مشی  نویسنده / سال  سیاست استراتژیک
  نویسنده / سال  استراتژي

کنترل  ،جامع بیارزیا
و پایش از طریق 

ي ها سنجش شاخص
کمی، کیفی و 

  عمومی

)Yerema & et. al, 
2020(  

)Duijn, 2018(  
)Baatjies, 2014(  

رو به رشد و جمعیت جمعیت پایش 
جهت  تحت پوشش آب شهري

  ریزي اقتصادي صحیحبرنامه

)Baatjies, 2014(  
)Datta & et. al, 2017.(

براي تجهیزات ریزي توجه به برنامه
ي ها سازي سامانهمقاومو نگهداري، 

 ي)و نگهدار ضیبرنامه تعو(آبرسانی 
  ي ثانویهها و پیشگیري از هزینه

)Baatjies, 2014(  

به منظور افزایش  ها بازسازي سامانه
  )Baatjies, 2014(  وري بهره

آب و  صیدرباره تخص يریگ میتصم
و پیشگیري از هدر  استفاده از آن

  آنرفت 

)Di Baldassarre & et. 
al, 2018(  

پیشرفت برنامه ارتقاء و افزایش 
و حذف  مین منابع آب شربأت

 ي ناشی از آبرسانی غیرها هزینه
  مرسوم

)Baatjies, 2014(  

نسبت به   میعمو یسنجش آگاه
لزوم مدیریت بحران آب (میزان 

  مشارکت فعال در جامعه)

)Nazif & et. al, 2017(  
)George & et. al, 

2018(  

توسعه و بهبود 
ي ها سامانه

آوري و تصفیه  جمع
فاضالب و بازچرخانی 

  ها پسآب

)Nazif & et. al, 
2017( 

جمعیت افزایش و دربرگیري بیشتر 
 )Nazif & et. al, 2017(  تحت پوشش شبکه فاضالب شهري

پساب در  يآورجمع زانیبهبود در م
به سال هدف در  يسال جار

  یو صنعت ياورزکش يها بخش
)Nazif & et. al, 2017( 

نسبت پساب مصرفی در افزایش 
کشاورزي و صنعت و بخش بخش 

  فضاي سبز به کل پساب تولیدي
)Nazif & et. al, 2017( 
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مربوط به  ي اجراییها خط مشی  نویسنده / سال  سیاست استراتژیک
  نویسنده / سال  استراتژي

سازي  تدوین و پیاده
نظام جامع 

برداري و ایجاد  بهره
آوري  سیسات جمعأت

کارآمد (تحقق 
  توسعه پایدار)

)Chatterji & et. al, 
2017(  

)Li & et al, 2019(  

جهت  مشترك منابع آب تیریمد
  تخصیص درست

)Chatterji & et. al, 
2017(  

 تیریمد داریپا يها يتوسعه استراتژ
  آب

)Chatterji & et. al, 
2017(  

و  یحفاظت از منابع آب سطح
  آوري مطلوب یرزمینی و جمعز

)Chatterji & et. al, 
2017(  

دد منابع آب قابل ارتقاء استفاده مج
  )Li & et. al, 2019(  بازیابی (منابع آبی قابل تصفیه)

استفاده در نظر گرفتن قابلیت 
  )Ali & et. al, 2017(  چندگانه از آب

مشترك،  یدسترس( یدارتوسعه پا
  )Ali & et. al, 2017(  آب)به منابع  یدارعادالنه و پا

و  ياقتصاد یابیارز
 ییتحقق خوداتکا

  یدانش و یمال

)Hall et al, 2020.( 
)Prieto et al., 2020(

هزینه ـ  بررسی انطباقی درآمد
)Prieto & et. al., 2020  )آب به هزینه تمام شده (بهاي

درآمدزایی مبتنی بر جریان آبی در 
  )Hall & et. al, 2020(  ي مختلف کشورها بخش

مدیریت پایدار منابع 
ارتقاء مدیریت آبی و 

اضا در عرضه و تق
  الگوي مصرف

)Tsani & et. al, 
2020(  

)He & et. al, 2018(  
)Peng & et. al, 

2020(  

احتمالی  حجم آب مصرفی برآورد
ي آینده و پیشگیري از ها در سال

قابل اجرا  ي ناگهانی و غیرها هزینه
  ها براي طرح

)Tsani & et. al, 2020(

مدیریت منابع آبی غیراستفاده شده 
)Tsani & et. al, 2020(  رفت)(انواع هدر 

)Tsani & et. al, 2020(  (مصرف بهینه) الگوي مصوبایجاد 

هدررفت آب در  زانیم یابیارز
و  یمختلف نمابع مصرف يها بخش

 عرضه تیریمد
)He & et. al, 2018( 

  )He & et. al, 2018(هوشمند در شبکه  رساختیز جادیا
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مربوط به  ي اجراییها خط مشی  نویسنده / سال  سیاست استراتژیک
  نویسنده / سال  استراتژي

 کپارچهی تیریتحت پوشش و مد

 مادي و غیر ها و محرك ها شوقم
مادي براي ایجاد الگوي بهینه 

  مصرف
)Peng & et. al, 2020(  

ارتقاي نظام مدیریت 
به ( ها و پروژه ها طرح

منظور انجام مناسب 
و مطابق زمان و 

و  ها هزینه پروژه
ایجاد ساختار اقتصاد 

 ها مهندسی در پروژه
هاي  و اتمام طرح

  )تمامنیمه

)Maila & et. al, 
2018(  

)Ben Hassen & et. 
al, 2017(  

در مهندسی ارزش  سازيپیاده
  سیستم

)Ben Hassen & et. al, 
2017( 

- (پایان ها پروژه نتیجه محوري در
  تمام)ي ناها دهی به پروژه

)Ben Hassen & et. al, 
2017( 

 ,Ben Hassen & et. al(  ي راکدها طرحدهی به اولویت
2017( 

ي داراي ها از طرحکامل برداري بهره
)Maila & et. al, 2018(  ظرفیت

گیري از  اقتصاد محوري (بهره
ي کم هزینه اما با ها سیستم
ي مالی باال در بخش ها مطلوبیت

  برداري) عرضه و بهره

)Maila & et. al, 2018(

الزم  اعتبارات ارزیابی و تخصیص
)Maila & et. al, 2018(  ها برداري پروژه براي بهره

ناشی از انجام  محوري جویی صرفه
)Maila & et. al, 2018(  مهندسی ارزش

استمرار و تقویت 
ساختار برون 

استقرار ( ها سپاري
ي کلی ها سیاست

با رویکرد  44اصل 
سازي و  ظرفیت
  سازي) حمایت

)González-Góme, 
2013(  

)Hearne, 2002(  
(Weiming & Feixin, 

2012) 

 ,González-Góme(  آبفا ر بخشدگذاري  سرمایه جذب
2013( 

حجم مالی  افزایش تخصیص
سیسات آبفا به أواگذاري مدیریت ت

  ي خصوصی و تعاونیها بخش

)González-Góme, 
2013(  

ي ها و بنگاه ها حمایت تشکل
گیري از  در بهره تخصصی و خدماتی

  تجهیزات با مصرف بهینه
)Hearne, 2002(  
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مربوط به  ي اجراییها خط مشی  نویسنده / سال  سیاست استراتژیک
  نویسنده / سال  استراتژي

مدیریت سپاري خصوصی براي  برون
  برداري و بهره سیساتأت

(Weiming & Feixin, 
2012) 

احصاء وظایف  پایش و ارزیابی میزان
  گريحاکمیتی و تصدي

(Weiming & Feixin, 
2012) 

استانداردمحوري 
نظام کنترل کیفی، (

بازرسی فنی و 
  )تضمین کیفیت

)Choi & et. al, 
2018(  

)Qin & et. al, 2017(
)Bai & et. al, 2017(

  

کاالها و تجهیزات  گیري ازبهره
 )Choi & et. al, 2018(  داراي استاندارد ملی

قراردادهاي (مبتنی بر بازرسی فنی 
مین کاالها و تجهیزات مورد نیاز أت

  فا)صنعت آب
)Choi & et. al., 2018(

خودکفایی در طراحی و ساخت و 
 )Qin & et. al, 2017(  تولید محصوالت با کیفیت

تانداردهاي کنترل کیفیت ساخت اس
 )Qin & et. al, 2017(  تجهیزات

و   میاستقرار برنامه ارتقاء سطح ک
هاي مدیریتی،  کیفی مهارت

  اي، اجرایی و ساخت داخلی مشاوره
)Bai & et. al, 2017(  

ارتقاء فرهنگ 
  مصرف  میعمو

)Tójar-Hurtado & 
et. al, 2017(  

)Salari & maroosi, 
2019(  

)Ermini & et. al, 
2019(  

مادي در  ي مادي و غیرها محرك
  سوق دادن جامعه به مصرف بهینه

)Salari & Maroosi, 
2019( 

 ,Salari & Maroosi(  در جامعه  میافزایش آگاهی عمو
2019( 

در زمینه  استانداردها ایجاد
سیسات و تجهیزات أسازي ت بهینه

 داخلی واحدهاي مسکونی و غیر
  مسکونی

)Tójar-Hurtado & et. 
al, 2017( 

گیرانه براي ایجاد الزامات سخت
سازي بکارگیري اصولی  نهادینه

ناظر توسط مهندسین  سیساتأت
  نظام مهندسی

)Tójar-Hurtado & et. 
al, 2017(  
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مربوط به  ي اجراییها خط مشی  نویسنده / سال  سیاست استراتژیک
  نویسنده / سال  استراتژي

با استفاده از   میسازي عمو فرهنگ
)Ermini & et. al, 2019  ها رسانه

بهبود ساختار 
ارتباطی برون 

(رویکرد  نیسازما
  اقتصادي)

)Wenguang, 1994(  
)Bouchrika et al. 

2018(  
)Gunawardena et 

al. 2018(  

صادرات ارتقاء کیفیت براي افزایش 
  )Wenguang, 1994(  تجهیزات و کاالهاي بخش آبفا

خدمات فنی و  ارتقاء دانش
گیري از مهندسی  و بهرهمهندسی 

  معکوس
)Wenguang, 1994(  

مدیریت بهینه مصرف  ایجاد فرهنگ
  و بازیابی آب قابل مصرف

)Bouchrika & et. al. 
2018(  

انتقال دانش تکنولوژي و 
سازي سیستم مدیریت و  هوشمندي

ي ها پیشگیري از هدر رفت هزینه
گیري از  هنگفت براي بهره
  ها تکنولوژي

)Gunawardena & et. 
al. 2018(  

مکانیزم وصول  بهبود
 مطالبات شرکت

  الکترونیک)(دولت 

)Marah & et. al, 
2004( 

)Goldberg, 1998(  
)Philip & et. al, 

2013(  

براي پرداخت  ها توسعه زیرساخت
الکترونیکی قبوض و فروش اینترنتی 

  خدمات
Marah & et. al, 2004(

فرآیندهاي مربوط به بخش واگذاري 
)Marah & et. al, 2004  ها پیشخوانبه مشترکین 

بارات جهت اعمال اعت تخصیص
ي تشویقی براي پرداخت ها سیاست

  به موقع قبوض
)Goldberg, 1998(  

با ي انشعابات ها وصول بدهی
ي نظارتی و ها همکاري دستگاه

(تعیین سازکارهاي قانونی   میانتظا
  جامع)

)Philip & et. al, 2013(
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 پژوهش یشناس  روش
گیري از مبانی  ست که در آن با بهرهکاربردي ا ـ اي این مطالعه از نظر هدف توسعه

ي استراتژیک مدیریت بحران آب اقدام ها نظري و مبانی تجربی نسبت به تعیین سیاست
گیرنده اصلی ي تصمیمها از دستگاهو خبرگان  رانیمطالعه را مد نیا يجامعه آمار گردید.

 وزارتصنعت، معدن و تجارت،  وزارتي، جهاد کشاورز وزارتدر حوزه خط مشی یعنی 
عامل  و سازمان پدافند غیر بحران تیریمد سازمانو  رانیمنابع آب ا تیریمد سازمان ،روین

صنعت،  وزارتي، جهاد کشاورز وزارتدر این میان چهار دستگاه اول یعنی . دادند لیتشک
باشند و  میگیرنده ي باالدستی و تصمیمها عنوان دستگاهبه روین وزارتمعدن و تجارت، 

عامل نیز  و سازمان پدافند غیر بحران تیریمد سازمان، رانیمنابع آب ا تیریمد سازمان
داد سه دستگاه باالدستی در گردد که برون میعنوان یک سازمان میانی و اجرایی تلقی  به

 نیز رانیمنابع آب ا تیریشرکت مدشوند. شایان ذکر است که  میاجرایی  ها این سازمان
 يها و برنامه ها استیس يکه هدفش اجرا رانیا يرویت نوزار يها مجموعه ریاز ز یشرکت

آن در تهران  یدفتر اصل باشد و می رانیآب در ا ییو جابجا رهیو ذخ یبرق آب يوابسته انرژ
مستقل دارد و  یحقوق تیشرکت شخص نی. اباشد یآن سراسر کشور م ردو محدوده عملک

اساسنامه خود است؛ کلِّ  رویو پدارد  یاستقالل مال شود؛ یخاص اداره م  میطور سهابه
ی (که بخشی از آن نیز برداران اصلبهرهاز سویی دیگر نیز  دولت است. اریسهام آن در اخت

در نظر  يمارآجامعه  عنوان بخش دیگري ازنیز در این مطالعه به باشند) میفا ي آبها شرکت
که مشخصات اقدام شد  نظرات خبرگان افتینسبت به دراند. در نهایت گرفته شده

  بوده است: 2کنندگان مطابق با جدول مشارکت
  

  کنندگانمشخصات شرکت: 2جدول 
  توضیحات  مشخصه

  سال در سمت مدیریت 10افراد داراي سنوات تجربی باالتر از   مشخصه اول
  تحصیالت دانشگاهی باالتر از مقطع کارشناسی  مشخصه دوم
  يگذار استیسبودن در همچنین تخصص، مسئولیت و داراي نقش   مشخصه سوم

  
خبره  35به تعداد  ها و سازمان ها دستگاه نیمطالعه را خبرگان ا نیا يها تعداد نمونه

مورد استفاده در  يریگنمونه وهیذکر است که ش قابلداد.  لیتشکخبره در هر سازمان)  7(
 بود.) ي در نظر گرفته شدهها (با در نظر گرفتن پیش فرضمطالعه حاضر از نوع در دسترس 
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ي دلفی فازي و همچنین مقایسات زوجی در روش دیمتل ها در این مطالعه از پرسشنامه
فازي بهره گرفته شد که در آن اثرات علی و معلولی میان معیارهاي اصلی مورد بررسی و 

  شنایایی قرار گرفتند.
ري از گیبا بهره ها تواند مفید باشد بلکه باید شاخص میبه تنهایی ن ها شناسایی شاخص

بندي و یا تعیین روابط علی و معلولی ختم گردند که براي اي به اولویتي ویژهها تکنیک
ي ها اي از خبرگان، یکی از تکنیکدیمتل بر پایه مصاحبه با مجموعه این منظور تکنیک

).  با شناخت روابط علی Azarnivand & Chitsa, 2015:3( باشد میثر در این زمینه ؤم
توان تعیین نمود که موثرترین شاخص در یک  می ها عناصر و یا شاخصو معلولی میان 

یی در این میان داراي نقش مستقل و کدام ها مدل کدام شاخص خواهد بود و چه شاخص
)، شواهد Farokhi Zadeh & et. al, 2021: 69یک نیز داراي نقش واسطه اي هستند (

ور مستقل (به عبارتی بدون نقش تجربی متعدد نشان داده اند که متغیرها لزوما به ط
آفرینی دیگر متغیرها، چه متغیرهاي میانجی، تعدیلگر و یا مداخله اي) بر روي دیگر 

 :Madadi & Vosoughifar, 2016متغیرها در یک مدل ساختاري، اثرگذار نیستند (
اي، کنترلی و یا )، شناخت روابط اصلی میان متغیرها و تعیین متغیرهاي مداخله32

ي متعددي نشان ها کننده باشد. در پژوهشتواند در تبیین رابط بسیار کمک میاي  هواسط
نداشته اما  ثیرأطور مستقیم بر روي متغیر وابسته تشده است که بسیاري از متغیرها بهداده 

اي روشن شده است که این متغیرها از که بواسطه شناخت متغیرهاي واسطه در حالی
ها نیاز به شناخت اند و تنر بر روي متغیر وابسته بودهؤثجمله متغیرهاي کلیدي م

گیري از )، با بهرهFarokhi Zadeh & et. al, 2021: 70( اي بوده استمتغیرهاي واسطه
توان به خوبی روابط علی و معلولی میان متغیرها را تشریح نموده و از  میتکنیک دیمتل 

ین کرد. از سویی دیگر این امکان اي در مدل را تعیسویی دیگر نقش متغیرهاي واسطه
را تعیین نمود  ها شود تا بتوان اثرگذارترین و اثرپذیرترین متغیر در مدل میفراهم 

)Azarnivand & Chitsa, 2015; Mousavizade & Shakibazad, 2019 با .(
توان به  می ها گیري یک مدل ساختاري و تعیین روابط علی و معلولی میان شاخص شکل
روي  یک متغیر بر  میي بعدي اقدام نمود و تشریح نمود که بر اساس چه مکانیسها تبیین

نماید و هر یک در این زنجیره چه نقشی را  میآفرینی دیگر متغیرها در یک مدل نقش
 Madadi & Vosoughifar, 2016; Lu( به چه میزان است ها داشته و درجه اهمیت آن

et. al, 2019.(  
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  ي پژوهشها یافته
خبره) در  35تکنیک دلفی فازي، اجماع خبرگان (به تعداد  ین بخش مبتنی بردر ا

ي کلیدي جهت خط مشی گذاري براي مدیریت بحران آب اقدام شد ها ارتباط با سیاست
   .به شرح ذیل گزارش شده است 3طور خالصه در جدول که نتایج آن را به

  
  يي نهایی بدست آمده از روش دلفی فازها سیاست: 3جدول 

  به استراتژيي اجرایی مربوط ها خط مشی  سیاست استراتژیک

کنترل و پایش از  ،جامع ارزیابی
ي کمی، ها طریق سنجش سیاست
   میکیفی و عمو

 حیصح ياقتصاد يزیرجهت برنامه تیجمع شیپا

 هیثانو يها نهیاز هز يریشگیو پ يزیربرنامه

 مشارکت فعال در جامعه) زانی(م  میعمو یآگاه سنجش

 پساب آوريبهبود در میزان جمع

 ینسبت پساب مصرف شیافزا

سازي نظام جامع تدوین و پیاده
سیسات أبرداري و ایجاد ت بهره
کارآمد (تحقق توسعه آوري  جمع

  پایدار)

 درست صیمشترك منابع آب جهت تخص تیریمد

 (و استفاده مجدد)از منابع آب  حفاظت

 به منابع آب) داریادالنه و پامشترك، ع ی(دسترس داریپا توسعه

 ییو تحقق خوداتکا ياقتصاد یابیارز
  یو دانش یمال

 تمام شده) نهیآب به هز ي(بها نهیهزـ  درآمد یانطباق یبررس

 یآب انیبر جر یمبتن ییدرآمدزا

  ي نوینها بکارگیري فناوري

  کاهش وابستگی و جلوگیري از خروج ارز

  وريزایش بهرهاز طریق اف ها کاهش در هزینه

ارتقاء مدیریت پایدار منابع آبی و 
الگوي مدیریت عرضه و تقاضا در 

  مصرف

 یناگهان يها نهیاز هز يریشگیپ و یحجم آب مصرف برآورد

 هدررفت آب زانیم یابیارز

 هوشمند رساختیز جادیا

و  ها ارتقاي نظام مدیریت طرح
به منظور انجام مناسب و ( ها پروژه

 ارزش یمهندس يسازادهیپ

 ها درپروژه يمحور جهینت
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  به استراتژيي اجرایی مربوط ها خط مشی  سیاست استراتژیک

و ایجاد  ها هزینه پروژه مطابق زمان و
و  ها ساختار اقتصاد مهندسی در پروژه

  )اتمام طرحهاي نیمه تمام

 ها کامل از طرح يبرداربهره

 يمحور اقتصاد

استمرار و تقویت ساختار برون 
ي کلی ها استقرار سیاست( ها سپاري
سازي و یتبا رویکرد ظرف 44اصل 

  سازي)حمایت

 يگذارهیسرما جذب

 یتخصص يها و بنگاه ها تشکل تیحما

 يگريو تصد یتیحاکم فیاحصاء وظا زانیم یابیو ارز شیپا

نظام کنترل کیفی، استانداردمحوري (
  )بازرسی فنی و تضمین کیفیت

 یاستاندارد مل يدارا زاتیاز کاالها و تجه يریگبهره

 و ساخت یدر طراح ییخودکفا

 یتیریمد يها مهارت یفیو ک  میبرنامه ارتقاء سطح ک استقرار

  مصرف  میارتقاء فرهنگ عمو

 نهیسوق دادن جامعه به مصرف به

  میعمو یآگاه شیافزا

 ساتیسأت يسازنهیبه نهیاستانداردها در زم جادیا

 سازمانیبهبود ساختار ارتباطی برون
  (رویکرد اقتصادي)

 صادرات شیافزا يبرا تیفیک ارتقاء

 یو مهندس یدانش خدمات فن ارتقاء

 تیریمد ستمیس يسازيو هوشمند يدانش تکنولوژ انتقال

  
ي خط مشی گذار ها در گام دوم بر مبناي ایجاد همگرایی در دستگاه ها این سیاست

  مورد بحث و بررسی و تشریح قرار گرفت. 
  

  وح کالن)در سط ها نتایج از طوفان فکري (تعیین شاخص
طور ي مطرح شده همانها موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که سیاست

داشتند، باید بر اساس سطوح کالن کشوري مطرح و  میکه خبرگان نیز پیش از این اشاره 
تنها در  ها طوري که خبرگان اعتقاد دارند برخی از این شاخصمورد بحث قرار گیرند. به
طور نمونه سیاست استراتژیکی تحت عنوان یابند. به میرایی معنا سطوح پایین دست و اج

ی، اشاره به زیر شاخصی تحت عنوان و دانش یمال ییو تحقق خوداتکا ياقتصاد یابیارز
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گردد. هر چند این  می، تمام شده) نهیآب به هز ي(بها نهیهزـ  درآمد یانطباق یبررس
ساز و اصلی در کالن ي تصمیمها هزیرشاخص یک موضوع مهم است اما مربوط به دستگا

شود که الزم باشد در یک خط مشی کلی به آن دقت نظر داشته باشند و این  میکشور ن
ي شود. سازي پایین دست است که باید به شکل مطلوبی پیادهها مهم جزو وظایف دستگاه

 يبرا ییوارائه الگن نیز قید گردیده، آطور که در عنوان همانهدف از این کار مطالعاتی 
اید است که این الگو ببحران آب  تیریگذار مرتبط با مد یخط مش يها دستگاه ییهمگرا

پذیري الزم و جامعیت کافی براي تحقق امر همگرایی، در سطوح کالن کشوري از تعمیم
برخوردار باشد. بر همین اساس در یک مرحله دیگر یا یک گام دیگر به جلو، باید 

طور که خود آنان نیز عنوان توسط خبرگان همان ه مجدداًیی تعیین شدها زیرشاخص
ي مطرح شده براي ها اند، مورد یک غربالگري دیگري قرار گیرد و زیرسیاست داشته

اي باشد که مرتبط با به گونه بحران آب تیریگذار مرتبط با مد یخط مش يها دستگاه
طور بدیهی وح پایین بهو از مواردي که در سطي اصلی و متولی باشد ها وظایف دستگاه

ق با دیدگاه خبرگان شوند، خودداري گردد. بر همین اساس مطاب میسازي و مطالبه پیاده
ي مورد ها زیرسیاست و ها گیري از تکنیک طوفان فکري اقدام شد تا شاخصنسبت به بهره

ر ي مختلف در این زمینه دریافت شود. شایان ذکها نظر تحت بررسی قرار گیرند و دیدگاه
 یگروه ای يفرد تیخالق کیتکن کی 1باران شهیاند ای يبارش فکر ای يطوفان فکراست 

 دیخود توسط اعضا تول که خودبه ها دیدگاهاز  یفهرست يآور آن، با جمع یاست که در ط
اصطالح،  نی. اشود یتالش م مسأله کیدر مورد  يبند جمع کیبه  دنیرس يبرا شود، یم

 تیمحبوب 2یعمل لیبا عنوان تخ یط الکس آزبورن در کتابتوس 1958بار در سال  نیاول
مؤثرتر از کار کردن افراد  يطوفان فکر ده،یا دیتول يکرد. آزبورن ادعا کرد که برا دایپ

 ها بر پایه همین امر نیز در این پژوهش نسبت به بررسی زیرشاخص طور مستقل است؛ به
ساز کشور براي مدیریت بحران تصمیم ي اصلی وها در دستگاه ها مبتنی بر قابلیت طرح آن

به  ها طوري که هر یک از زیرشاخصآب بر اساس دریافت نظرات خبرگان اقدام شد. به
ي استراتژیک در طوفان فکري مطرح گردید و با یک محوریت ها تفکیک هر یک از سیاست

پذیري آن در سطوح کالن کشور مطرح شد. محوریت اصلی در این کلی و قابل تعمیم
 ییهمگرا يبرا ییارائه الگو" جلسه طوفان فکري، قابلیت پوشش دادن هدف تحقیق یعنی

 هیانیب يبر محور اقتصاد یمبتن بحران آب، تیریگذار مرتبط با مد یخط مش يها دستگاه

                                                 
1 Brainstorming 
2 Applied Imagination 
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بوده است. بر همین اساس دو اصل اساسی به شرح ذیل براي انجام بحث  "گام دوم انقالب
  :در طوفان فکري مطرح گردید

 .ي خط مشی گذار اصلی (سطح کالن کشور)ها ایجاد کننده همگرایی در دستگاه - 
 همسویی با محور اقتصادي در طرح. - 

  
  بندي از طوفان فکريجمع

توان بیان  میطور کلی بر اساس سه مرحله غربالگري و دریافت نظرات خبرگان به
خط  يها دستگاه ییاهمگري نهایی مبنی بر یک الگوي اولیه در حوزه ها داشت که سیاست

به  گام دوم انقالب هیانیب يبر محور اقتصاد یمبتن بحران آب، تیریگذار مرتبط با مد یمش
  ).4(جدول  باشند میشرح ذیل 

  
  )يو طوفان فکر يفاز یدلفتکینک  ،مبانی نظريبر  ی(مبتني نهایی ها سیاست :4جدول 

  به استراتژي ي اجرایی مربوطها خط مشی  سیاست استراتژیک

کنترل و پایش از طریق  ،جامع ارزیابی
ي کمی، کیفی و ها سنجش سیاست

   میعمو

و  تحت پوشش آب تیرو به رشد و جمع تیجمع شیپا
 جادی(ا حیصح ياقتصاد يزیرجهت برنامه يشهر البضفا

 )يوربهره

و بحران آب  تیرینسبت به لزوم مد  میعمو یآگاه سنجش
 فعال در جامعه)مشارکت  زانیمپایش  و(ایجاد مشارکت 

سازي نظام جامع تدوین و پیاده
سیسات أبرداري و ایجاد ت بهره
کارآمد (تحقق توسعه آوري  جمع

  پایدار)

درست (بر اساس  صیمنابع آب جهت تخص یکپارچه تیریمد
ب به آبحران  تیریو مد يگذاراستیس یعال يشورا لیتشک
 تیریتحت مد یاستان يشوراها جمهور و سیرئ استیر

 ضرورت است) کینداران استا

مشترك، عادالنه و  یاستقرار عدالت (دسترس داریتوسعه پا
 به منابع آب) داریپا

، مختلف کشور يها در بخش یآب انیبر جر یمبتن ییدرآمدزا
 يدانش و فروش فناور همراه با کسب

از خارج از کشور واستفاده از  زاتیواردات تجه یکاهش وابستگ
  یداخل يها تیظرف
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  به استراتژي ي اجرایی مربوطها خط مشی  سیاست استراتژیک

ارتقاء مدیریت پایدار منابع آبی و 
الگوي مدیریت عرضه و تقاضا در 

  مصرف

و  ندهیآ يها در سال یاحتمال یحجم آب مصرف برآورد
 ها طرح ياجرا برا قابل ریو غ یناگهان يها نهیاز هز يریشگیپ
 یجهان يها اساس استاندارد ب برآبه مصرف  یواقع ازیبراورد ن(

  )الزم  میعمو و یصنعت و يکشاورز يها در بخش

و مدیریت  هوشمند در شبکه تحت پوشش رساختیز جادیا
 افزاريافزاري و نرمي سختها کید بر زیرساختأیکپارچه با ت

و تمام) نا يها به پروژه یدهانی(پا ها پروژه در يمحور جهینت
 صیو تخص یابیارز همچنین راکد يها به طرح یدهتیاولو

 اعتبارات

اما با  نهیهزکم يها ستمیاز س يریگهره(ب يمحور اقتصاد
کید أبا ت )يبردارباال در بخش عرضه و بهره یمال يها تیمطلوب

 یدستگاه نیو ب یانتفاع جمع بر

-استمرار و تقویت ساختار برون
ي کلی ها استقرار سیاست( ها سپاري
با رویکرد ظرفیت سازي و  44اصل 

  سازي) حمایت

 تیریمد يواگذارو  در بخش آبفا يگذارهیسرما جذب
 یو تعاون یخصوص يها آبفا به بخش ساتیسأت

اجتناب از و  یتیحاکم فیاحصاء وظا زانیم یابیو ارز شیپا
 و نیاعمال قوان و نیتوجه به تدو نی(همچني دولت گريتصد

 است) یقانون يخالءها ای مقررات و

  مصرف  میارتقاء فرهنگ عمو

ادن جامعه به مصرف در سوق د يماد ریو غ يماد يها محرك
 یعموم یآگاه شیبر افزا دیکأبا ت نهیبه

 زاتیو تجه ساتیسأت يسازنهیبه نهیاستانداردها در زم جادیا
 یمسکون ریو غ یمسکون يواحدها یداخل

 سازمانیبهبود ساختار ارتباطی برون
  (رویکرد اقتصادي)

 يبرا سازيسپاري و خصوصیاز طریق برون تیفیارتقاء ک
 و محصوالت بخش آبفا زاتیصادرات تجه شیافزا

 یاز مهندس يریگو بهره یو مهندس یدانش خدمات فن ارتقاء
 )يسپاربر کسب دانش بواسطه برون یمعکوس (مبتن

و  تیریمد ستمیس يسازيو هوشمند يدانش تکنولوژ انتقال
از  يریگبهره يهنگفت برا يها نهیاز هدر رفت هز يریشگیپ

 ها يتکنولوژ



  139هاي ... ارائه مدلی علی و معلولی از سیاست 

  ها سیاست و معلولی میان یروابط عل نیی: تعيفاز لمتید
در این بخش از تکنیک دیمتل فازي با دریافت نظرات خبرگان نسبت به تعیین روابط 

با  بحران آب تیریمدي استراتژیک) در ها مهم (سیاست علی و معلولی میان عوامل
تل فازي روابط ي خط مشی گذار اقدام گردید. در تکنیک دیمها محوریت همگرایی دستگاه

شوند. مطابق با دیدگاه خبرگان،  میثیرپذیري تعیین أثیرگذاري و تأمیان عناصر مبتنی بر ت
عامل به شرح ذیل حائز اهمیت بوده که باید در روش دیمتل فازي نسبت به تعیین  17

ن روابط اقدام ي بعدي نسبت به تبیین ایها اقدام گردد تا بتوان در گام ها روابط میان آن
انجام  5ک دیمتل در جدول گیري در تکنیمود. کدینگ یا کدگذاري مورد نظر براي بهرهن

   شده است.
  

  ي استراتژیک در مدیریت بحران آبها ي سیاستها کدبندي مقوله: 5جدول 
 کدبندي  ها سیاستمربوط به  ي اجراییها خط مشی  ي استراتژیکها سیاست

کنترل و  ،جامع ارزیابی
پایش از طریق سنجش 

ي کمی، کیفی و ها شاخص
   میعمو

 و فاصالب تحت پوشش آب تیرو به رشد و جمع تیجمع شیپا
 )يوربهره جادی(ا حیصح ياقتصاد يزیرجهت برنامه يشهر

CE-1 

و ایجاد بحران آب  تیرینسبت به لزوم مد  میعمو یآگاه افزایش
 CE-6  مشارکت فعال در جامعه) زانی(ممشارکت 

ام سازي نظتدوین و پیاده
برداري و ایجاد  جامع بهره

کارآمد آوري سیسات جمعأت
  (تحقق توسعه پایدار)

 لیدرست (بر اساس تشک صیمنابع آب جهت تخص یکپارچه تیریمد
 سیرئ استیب به رآبحران  تیریو مد يگذاراستیس یعال يشورا

ضرورت  کیاستانداران  تیریتحت مد یاستان يجمهور وشوراها
 است)

I-1  

به  داریمشترك، عادالنه و پا یاستقرار عدالت (دسترس ردایتوسعه پا
 منابع آب)

I-6  

، همراه با مختلف کشور يها در بخش یآب انیبر جر یمبتن ییدرآمدزا
 يدانش و فروش فناور کسب

AS -2  

از خارج از کشور واستفاده از  زاتیواردات تجه یکاهش وابستگ
 AS -4  یداخل يها تیظرف
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 کدبندي  ها سیاستمربوط به  ي اجراییها خط مشی  ي استراتژیکها سیاست

ع آبی و مدیریت پایدار مناب
ارتقاء مدیریت عرضه و 

  الگوي مصرفتقاضا در 

از  يریشگیو پ ندهیآ يها در سال یاحتمال یحجم آب مصرف برآورد
به  یواقع ازیورد نآبر( ها طرح ياجرا برا قابل ریو غ یناگهان يها نهیهز

 و يکشاورز يها در بخش یجهان يها اساس استاندارد ب برآمصرف 
  )الزم  میعمو و یصنعت

SU-1  

و مدیریت یکپارچه  هوشمند در شبکه تحت پوشش رساختیز جادیا
 ي سخت افزاري و نرم افزاريها با تاکید بر زیرساخت

SU-5  

-تیاولوو تمام) ان يها به پروژه یدهانی(پا ها پروژه در يمحور جهینت
 اعتبارات صیو تخص یابیارز همچنین راکد يها به طرح یده

U-2  

اما با  نهیهزکم يها ستمیاز س يریگ(بهره يمحور اقتصاد
 یدستگاه نیو ب یانتفاع جمع کید بربا تأ )یمال يها تیمطلوب

U-5  

استمرار و تقویت ساختار 
استقرار ( ها سپاريبرون
  )44ي کلی اصل ها سیاست

آبفا  ساتیسأت تیریمد يواگذارو  در بخش آبفا يگذارهیسرما جذب
 یو تعاون یخصوص يها به بخش

CO-1  

-يتصداجتناب از و  یتیحاکم فیاحصاء وظا زانیم یابیو ارز شیاپ
 ای مقررات و و نیاعمال قوان و نیتوجه به تدو نی(همچني دولت گر

 است) یقانون يخالءها
CO-5  

  مصرف  میارتقاء فرهنگ عمو

 نهیدر سوق دادن جامعه به مصرف به يماد ریو غ يماد يها محرك
 یعموم یآگاه شیبر افزا دیکأبا ت

CUL-1

 یداخل زاتیو تجه ساتیسأت يسازنهیبه نهیاستانداردها در زم جادیا
 یمسکون ریو غ یمسکون يواحدها

CUL-3

بهبود ساختار ارتباطی 
(رویکرد  سازمانی برون

  اقتصادي)

 شیافزا يبرا سازيسپاري و خصوصیاز طریق برون تیفیارتقاء ک
 و محصوالت بخش آبفا زاتیصادرات تجه

IM-1  

 یاز مهندس يریگو بهره یو مهندس یدانش خدمات فن تقاءار
 )يسپاربر کسب دانش بواسطه برون یمعکوس (مبتن

IM-2  

و  تیریمد ستمیس يسازيو هوشمند يدانش تکنولوژ انتقال
از  يریگبهره يهنگفت برا يها نهیاز هدررفت هز يریشگیپ

  ها يتکنولوژ
IM-4  
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ل و قرارگیري عناصر در جداول مورد نظر، نسبت تر در روش دیمتبراي ارزیابی ساده
میزان اهمیت اقدام شد. مطابق با تکنیک دیمتل فازي  4به شرح جدول  ها به کدگذاري آن

شود. اگر  ) مشخص می( ) و رابطه بین علل شکست( علل شکست
باشد معیار مربوطه  باشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر  

  دهد: را نشان می و ، 6 اثرپذیر است. جدول
  

ي استراتژیک در مدیریت بحران آب ها اثرگذاريِ سیاستـ  اهمیت و همچنین اثرپذیري :6جدول 
  قطعی) (اعداد

     کدگذاري ي استراتژیک در مدیریت بحران آبها ثر سیاستؤعناصر م

و  تحت پوشش آب تیرو به رشد و جمع تیعجم شیپا
 جادی(ا حیصح ياقتصاد يزیرجهت برنامه يشهر فاصالب

 )يور بهره
CE-1 4/910 0/570 

و بحران آب  تیرینسبت به لزوم مد  میعمو یآگاه افزایش
 CE-6 4/239 0/157  مشارکت فعال در جامعه) زانی(مایجاد مشارکت 

درست (بر اساس  صیمنابع آب جهت تخص یکپارچه تیریمد
ب به آبحران  تیریو مد يگذاراستیس یعال يشورا لیتشک
 تیریتحت مد یاستان يشوراها جمهور و سیرئ استیر

 ضرورت است) کیاستانداران 

I-1 5/446 -1/051 

مشترك، عادالنه و  یاستقرار عدالت (دسترس داریتوسعه پا
 به منابع آب) داریپا

I-6 5/079 -1/520 

، مختلف کشور يها در بخش یآب انیبر جر ینمبت ییدرآمدزا
 يدانش و فروش فناور همراه با کسب

AS -2 6/253 -0/201 

استفاده  از خارج از کشور و زاتیواردات تجه یکاهش وابستگ
 AS -4 8/883 -2/215  یداخل يها تیاز ظرف

و  ندهیآ يها در سال یاحتمال یحجم آب مصرف برآورد
 ها طرح ياجرا برا قابل ریو غ یانناگه يها نهیاز هز يریشگیپ
 یجهان يها ب براساس استانداردآبه مصرف  یواقع ازیورد نآبر(

  )الزم  میعمو و یوصنعت يکشاورز يها در بخش

SU-1 4/970 -0/534 

و مدیریت  هوشمند در شبکه تحت پوشش رساختیز جادیا
 افزاريافزاري و نرمي سختها کید بر زیرساختأیکپارچه با ت

SU-5 3/794 2/522 

و تمام) نا ها به پروژه یدهانی(پا ها پروژه در يمحور جهینت
 صیو تخص یابیارز همچنین راکد يها به طرح یدهتیاولو

 اعتبارات
U-2 4/147 1/005 
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     کدگذاري ي استراتژیک در مدیریت بحران آبها ثر سیاستؤعناصر م

اما با  نهیهزکم يها ستمیاز س يریگ(بهره يمحور اقتصاد
 یدستگاه نیو ب یانتفاع جمع کید برأبا ت )یمال يها تیمطلوب

U-5 6/264 0/826 

 تیریمد يواگذارو  در بخش آبفا يگذارهیسرما جذب
 یو تعاون یخصوص يها آبفا به بخش ساتیسأت

CO-1 6/166 0/735 

اجتناب از و  یتیحاکم فیاحصاء وظا زانیم یابیو ارز شیپا
 و نیاعمال قوان و نیتوجه به تدو نی(همچني دولت گريتصد

 )است یقانون يخالءها ای مقررات و
CO-5 6/612 2/530 

در سوق دادن جامعه به مصرف  يماد ریو غ يماد يها محرك
 یعموم یآگاه شیبر افزا دیکأبا ت نهیبه

CUL-1 5/130 -0/184 

 زاتیو تجه ساتیتاس يساز نهیبه نهیاستانداردها در زم جادیا
 یمسکون ریو غ یمسکون يواحدها یداخل

CUL-3 4/890 -0/600 

 يبرا سازيسپاري و خصوصی یق بروناز طر تیفیارتقاء ک
 و محصوالت بخش آبفا زاتیصادرات تجه شیافزا

IM-1 6/178 -0/026 

 یاز مهندس يریگو بهره یو مهندس یدانش خدمات فن ارتقاء
 )يسپاربر کسب دانش بواسطه برون یمعکوس (مبتن

IM-2 7/301 1/310 

و  تیریمد ستمیس يسازيو هوشمند يدانش تکنولوژ انتقال
از  يریگبهره يهنگفت برا يها نهیاز هدر رفت هز يریشگیپ

  ها يتکنولوژ
IM-4 7/401 -1/081 

  
نیز روابط میان متغیرها نمایش داده شده است. در پژوهش حاضر ارزش  6در جدول 
گزارش شده است. در صورتی که مقدار اعداد باالتر از این مقدار باشد  169/0آستانه برابر با 

ار آن باشد و در صورتی که مقد میوجود رابطه یا همبستگی میان دو عامل دهنده نشان
باشد. این مهم در  میدهنده عدم روابط میان آن دو عامل کمتر از این عدد باشد نشان

  به معناي وجود رابطه و یا عدم وجود رابطه مشخص شده است: 0و  1با اعداد  7جدول 
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رابطه =1ي استراتژیک در مدیریت بحران آب (ها صر سیاستتعیین همبستگی میان عنا: 7 جدول
  دارد)

CE-1 

CE-6 

I-1 

I-6 

AS -2 

AS -4 

SU
-1 

SU
-5 

U-2 

U-5 

CO
-1 

CO
-5 

CUL-1 

CUL-3 

IM
-1 

IM
-2 

IM
-4 

CE-1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CE-6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
I-1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AS -2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
AS -4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
SU-1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SU-5 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
U-2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
U-5 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

CO-1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CO-5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

CUL-1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
CUL-3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IM-1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
IM-2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
IM-4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

  
ي ها سیاست نیز میزان اهمیت و تأثیرگذاري و تأثیرپذیري بین عناصر 1شکل 

ي ها سیاست دهد. محور افقی نمودار اهمیت را نشان میاستراتژیک در مدیریت بحران آب 
ي ها سیاست و محور عمودي اثرگذاري و اثرپذیري عناصراستراتژیک در مدیریت بحران آب 
  دهد. را نشان می استراتژیک در مدیریت بحران آب

  

  
ي استراتژیک در مدیریت بحران ها سیاست بین تأثیرپذیري و تأثیرگذاري و اهمیت میزان :1 شکل

 آب
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) را به 883/8در محور افقی بیشترین مقدار ( AS-4شود طور که مشاهده میهمان
ز از خارج ا زاتیواردات تجه یکاهش وابستگخود اختصاص داده است این عنصر متناظر با 

عبارتی دیگر باشد. به میدر مدیریت بحران آب  یداخل يها تیاستفاده از ظرف کشور و
از خارج از  زاتیواردات تجه یکاهش وابستگتوان بیان داشت که  می 1مطابق با شکل 

عناصر و   میداراي بیشترین اهمیت در بین تما یداخل يها تیاستفاده از ظرف کشور و
توان مشاهده نمود. از سویی دیگر به نوبه خود  میمدل حاضر یی بوده است که در ها مقوله

 - 215/2طوري که مقدار این عنصر در بیشترین سطح از میزان اثرپذیري نیز قرار دارد. به
  اختصاص داده است.  را به خود

دهد که  میهر چه در نمودار فوق، عنصر مورد نظر به سمت پایین نمودار باشد نشان 
آن عنصر از دیگر عناصر یا متغیرهاي مورد بررسی بیشتر بوده است. در در واقع اثرپذیري 

توان به مشاهده متغیرهایی اقدام نمود که  میهمان محور عمودي در باالي نمودار نیز 
داراي اثرگذاري بیشتري نسبت به اثرپذیري از عناصر هستند. در این میان نیز مشاهده 

 زانیم یابیو ارز شیپا"انتخاب یب متناظر با که به ترت SU-5و  CO-5شود که عنصر  می
اعمال  و نیتوجه به تدو نیدولت (همچن يگريو اجتناب از تصد یتیحاکم فیاحصاء وظا

هوشمند در شبکه  رساختیز جادیا"و  "CO-5 :است یقانون يخالءها ای ومقررات و نیقوان
-SUي: افزارو نرم يافزارسخت يها رساختیبر ز دیبا تاک کپارچهی تیریتحت پوشش و مد

عبارتی دیگر این متغیرها در مدل یا الگوي باشد، داراي باالترین اثرگذاري است. به می "5
ثیر را بر روي دیگر متغیرها دارد. با عنایت به نتایج بدست أاین مطالعه در واقع بیشترین ت

  .ترسیم شده است 2آمده از این تحقیق مدل ساختاري مورد نظر مطابق با شکل 
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  ي تحقیق)ها الگوي تحقیق (برگرفته از یافته :2شکل 

  
ي بدست آمده برگرفته از ها و شاخص ها استراتژي استخراجی در ارتباط با مقوله

ي تحقیق و برگرفته از نظرات ها مبانی نظري بوده و اما تعیین روابط آن منطبق با یافته
  باشد.  میخبرگان 
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  گیريبندي و نتیجهجمع
دهد که اغلب مطالعات صورت گرفته در  میی تجربی در این مطالعه نشان بررسی مبان

خط  ضرورتاند: حوزه مدیریت بحران آب، با محوریت مواردي به شرح ذیل صورت گرفته
، بحران آب تیریمد در قیقابل تطب يها یخط مش، بحران آب مدیریت در يگذار یمش

 يراهبردها يبند رتبهی، تیریمد يکردهایرو یبررسي، استراتژ نیتدو عوامل مؤثر بر
مورد نیاز اصالحات ي، گذار ینامتناسب در خط مش يها نهیهز یابیارز، مصرف آب تیریمد

ي مورد ها رساختیزکشورهاي دیگر، بسترها و بحران آب در  تیریمد يها یخط مشبراي 
مطالعات توان بیان داشت که اغلب  مینیاز در مدیریت صحیح بحران آب. مبتنی بر این امر 

اند و این مهم مغفول واقع را مد نظر قرار نداده ها صورت گرفته، همگرایی در خط مشی
توان بیان داشت در زمینه عوامل مهم در دستیابی به  میعبارتی دیگر شده است. به

شکاف مطالعاتی وجود  بحران آب، تیریگذار مرتبط با مد یخط مش يها دستگاه ییهمگرا
خط  يها دستگاهي موجود در حوزه همگرایی ها افی در ارتباط با نقصدارد و هنوز دانش ک

وجود ندارد و این در حالی است که برخی از مطالعات لزوم دستیابی به یک  گذار یمش
طور مستقیم و مستقل اي بهاند. با این حال مطالعهکید داشتهأخط مشی هماهنگ را ت

بحران آب،  تیریار مرتبط با مدگذ یخط مش يها دستگاه ییهمگرانسبت به بررسی 
نپرداخته است و دانش ما در این زمینه محدود است. همین امر باعث شده است تا نتوان 

ي اصلی که باید در هماهنگی و همگرایی ها طور دقیق عنوان داشت که شاخص به
مطرح باشند شامل چه مواردي هستند و از سویی دیگر چه  گذار یخط مش يها دستگاه
از سویی دیگر نشان  ها و موانع اصلی در این حوزه قابل طرح هستند. بررسی ها چالش

دهد که مطالعات مورد نظر با محوریت همسویی با اهداف باالدستی کشور نبوده است.  می
شاید ضرورت موضوع در کالن کشور را مورد بررسی قرار داده باشند اما تحقیق در ارتباط 

اندازهاي اصلی در و سازگار با اهداف و چشم  میی عموبا چگونگی دستیابی به یک خط مش
گام  هیانیباندازهاي بسیار مهم در حال حاضر رح نبوه است. یکی از اهداف و چشمکشور مط

اي بر حوزه اقتصاد شده است. أکید ویژهباشد که در آن ت میاز سوي رهبري  دوم انقالب
ي مختلف کشور ها اري از بخشاین در حالی است که آب یکی از منابع اصلی در بسی

داللت بر  ها باشد چه کشاورزي و چه در صنعت این نقش غیر قابل انکار است اما بررسی می
مواجهه کشور ایران با بحران آب است که به نوبه خود نقشی اصلی در این میان بر عهده 

  دارد.
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د در حوزه بای یند موارد مذکور این مطالعه را به این سمت سوق داد که اوالًبرآ
ي متولی از همگرایی و سازگاري برخورداري باشند و باید در ها مدیریت بحران آب، دستگاه

ي موجود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در وهله دوم آن ها این زمینه کمبودها و چالش
توان بدون توجه به  مین ها که دستیابی به یک خط مشی کالن و اصلی در دستگاه

گیري آتی کشور باشد و همین امر نیز لزوم توجه به بیانیه گام دوم  انداز و جهت چشم
سازد. برایند این موارد بررسی مستقیم و مستقلِ عنوان ذیل را بدست  میانقالب را روشن 

بحران  تیریگذار مرتبط با مد یخط مش يها دستگاه ییهمگرا يبرا ییارائه الگودهد:  می
لعه مبتنی . از سویی دیگر در این مطاام دوم انقالبگ هیانیب يبر محور اقتصاد یآب، مبتن

و  ها بندي شده، الگوي جامعی ارائه شود که در آن شاخصبر مطالعه عمیق و دسته
 تیریگذار مرتبط با مد یخط مش يها دستگاه ییهمگرامعیارهاي اصلی براي دستیابی به 

  ن شود. تبیی گام دوم انقالب هیانیب يبر محور اقتصاد یبحران آب، مبتن
توان بیان داشت که مطابق با بررسی که بر روي مبانی تجربی  میدر یک نگاه کلی نیز 

توان بیان داشت که در اغلب موارد نسبت به  می(سوابق داخلی و خارجی)، صورت گرفت 
اي  توان مطالعه میاقدام شده است و ن ها بررسی مشکالت موجود در حوزه خط مشی گذاري

تعقیب نموده باشد. این  ها ه این مهم را از منظر همسویی این خط مشیرا مشاهده نمود ک
تواند در دو حیطه مجزا و مهم به نام بازتاب  میدر حالی است که بررسی این مشکالت نیز 

مورد بحث و  ،)2018و اقدام مورد بررسی قرار گیرد که تنها در مطالعه دوجین و همکاران (
 یکاهش وابستگدهد که  میدست آمده از این تحقیق نشان بررسی قرار گرفته است. نتایج ب

داراي بیشترین اهمیت  یداخل يها تیاستفاده از ظرف از خارج از کشور و زاتیواردات تجه
 یابیو ارز شیپا )1یی بوده و از سویی دیگر نیز به ترتیب (ها عناصر و مقوله  میدر بین تما

 رساختیز جادیا) 2(و دولت  يگريو اجتناب از تصد یتیحاکم فیاحصاء وظا زانیم
 يافزار سخت يها رساختیبر ز دیکأبا ت کپارچهی تیریهوشمند در شبکه تحت پوشش و مد

  ي، داراي باالترین اثرگذاري در مدل مدیریت بحران آب هستند.افزار و نرم
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Abstract: 

Currently, the water crisis is one of the most complex public issues in the 
country, and its management has become one of the country's top priorities. The 
most important issue in this situation is recognizing the most basic strategic 
policies as a key policy to resolve the water crisis. But in this regard, despite its 
importance and emphasis in the second phase of the revolution, there is a study 
gap. Therefore, the present study was conducted with the aim of providing a 
causal model of strategic policies in water crisis management based on the 
statement of The Second Phase of the Revolution. This research was applied 
research in terms of purpose and also mixed research (quantitative-qualitative) 
in terms of research method, in which theoretical and experimental foundations 
were examined to determine the indicators. This research was of the type of 
applied research in terms of purpose and also of the type of mixed research 
(quantitative-qualitative) in terms of research method, in which theoretical and 
experimental foundations were examined to determine the indicators. The 
obtained criteria (fuzzy Delphi method) based on expert interviews and using 
fuzzy Demetel technique was examined to determine the causal relationships 
between strategic policies. The results show that reducing the dependence of 
equipment imports from abroad and the use of domestic capacities is the most 
important among all elements and categories. On the other hand, the following 
items have the highest impact on the water crisis management model, 
respectively: 1. Monitoring and evaluating the extent of governance duties and 
avoiding government ownership; and 2. Creating intelligent infrastructure in the 
network covered and integrated management with emphasis on hardware and 
software infrastructure. 
Key Concepts: Water Crisis Management, Strategic Policies, Policy Making. 
The Second Phase of the Revolution 
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