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دیکرو رواتسوتحلیلسساابربهار –راهبرد تخصیص آب در آبخوان همدانبنتخاا
رهچندمعیايتصمیمگیر

3و خلیل کالنتري*2، علی اسدي1آبادياحسان اسد

)29/09/99؛ پذیرش: 29/05/99(دریافت: 
چکیده

هاي سنتی مدیریت عرضه ي آب را در وراي روشرشد روزافزون مناطق مواجه با محدودیت منابع آب، اتخاذ راهبردهاي مدیریت سازگارانه
چارچوب بر اساس تخصیص آبيهادهبررايبندو رتبهشناساییفهدباحاضرهشو. پژنموده استبه امري الزامی تبدیلو تقاضا، 
شده ینتدوراهبردهاي بنديیتو اولویوزن دهجهت راهین در اصورت گرفته است.تهدید)وفرصت ،ضعفت،(قواتسوارزیابیتحلیل و
در تحقیق . شددهستفااریکواز روش وبندي ابعاد گرفته شد. از سوي دیگر براي رتبهه، بهرهرمعیاچندگیريیمتصمترکیبیيهااز مدل

ازهارمعیاو پرسشنامههاايمحتوییروامورد نیاز گردآوري شد. جهت تأیید اطالعاتختهمحققساپرسشنامهگیري از حاضر با بهره
گیري مشارکت ذینفعان در شکلنتایج نشان داد که جویی شد.بهره)يگرل(با غرباهچهربههچهرصورت بهنخبرگاو ساتیدااتنظر

آگاهی ین نقاط قوت و ضعف و همچنین ترمهمعنوانبهبه ترتیب انی و پرداخت غرامت عدم کفایت سازوکارهاي جبرو الگوهاي تفویض آب
آبخوانها و تهدیدهاي تخصیص آب در ترین فرصتعنوان مهمبه ترتیب بهیقانونریاستحصال غفعاالن مدنی نسبت به محدودیت آب و 

هاي راهبردي، راهبردهاي تهاجمی و گر این امر است که در میان گروهبهار شناخته شدند. از سوي دیگر نتایج روش دیمتل نشان-همدان
نشان داد که راهبرد ANPباشند. همچنین نتایج هاي راهبردي میعنوان اثرگذارترین و اثرپذیرترین گروهترتیب دربرگیرندهبازنگري به

روش ویکور بعد بر اساسي نخست قرار گرفته است. در نهایت فانه منافع اقتصادي حاصل از تخصیص منابع آب در رتبهتسهیم منص
.داده استزیستی اولویت نخست را در میان ابعاد به خود اختصاص محیط

گیري چندمعیاره، تسهیم منصفانه، استحصال غیرقانونی.تخصیص آب، تصمیمکلیدي:هايواژه

.رانیدانشگاه تهران، تهران، ا،يدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز،کشاورزيو توسعه تیریگروه مديدکتريدانشجو١
.رانیدانشگاه تهران، تهران، ا،يدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز،کشاورزيو توسعه تیریگروه مداستاد ٢
.رانیدانشگاه تهران، تهران، ا،يدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز،کشاورزيو توسعه تیریگروه مداستاد ٣

aasadi@ut.ac.irمسئول، پست الکترونیک:نویسنده *
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مقدمه
که این هاي مختلف اقتصادي بحران آفرین است. هنگامیخأل بین توان تأمین آب و شدت تقاضا و رقابت رو به رشد بین بخش

تواند در سطوح مختلف محلی، را میايگستردهعدم تعادل با مجموعه راهکارهاي مدیریتی قابل مهار نباشند، پیامدهاي 
الشعاع قرار دهد اي و جهانی را تحتالمللی ایجاد نماید که ساختار توسعه انسانی، محیطی، منطقهاي و بینمنطقه

)Zwarteveen & Boelens, 2014; Gerlak & Mukhtarov, این اساس هنگامی که تخصیص موجود و فعلی آب، به بر.)2015
نیاز به تغییر این ساختار نامناسب است،قبولیرقابلغرممکن، به لحاظ اقتصادي ناکارآمد و به لحاظ اجتماعی لحاظ فیزیکی غی

توان برداران بر اساس بنابراین ضرورت دارد تا تخصیص مجدد آب مابین بهره،)1397(محمدي و همکاران، شوداحساس می
,Vauxتعهد به مصرف مقدار مشخصی آب صورت گیرد (بر اساسو هاآن سیاست تخصیص، فرآیند تعیین میزان آب ).2012

ها و باشد و چگونگی تخصیص این مقدار آب را در بین مناطق، بخشدر دسترس جهت استفاده در یک حوضه و یا منطقه می
هاي و سازمانهادولتابزار قدرتمندي است که بورسیاست مز. )1397، همکارانو زاده(منتیدهدکاربران مختلف سامان می

د، میشواین سیاستمعرفیموجبهـکلیـصایـیژگوبـترتیینابهگیرند.میآن بهرهاز دولتی جهت تخصیص آب موجود 
دبوخواهدیکنندگانمصرفمتوجهتخصیصیناکهينحوبهستاناگوـگونرفاـمصینـبآب دمجدتخصیصآن در ناییاتو
دوـخرفاـمصآب در ابعـمناز يترـبیشیـمنطقتـمطلوبی،عـطبهـبوکنندیمدیجااز آب اياالترـبهالقوـبهايشزراکه
Gomez-Limonآورند (میدستبه & Martinez, بهبود سیاست تخصیص در کسب مزایایی چوناهمیتبهتوجهبا). 2006

ها و کاهش پذیري نظامپذیري و اطمیناني مستقیم با تقاضاهاي روبه رشد، افزایش انعطافکیفیت منابع آب، مواجهه
هاي اصلی مدیریت پایدار منابع آب یکی از اولویتعنوانبههاي تأمین آب، این امکان وجود دارد که سیاست مزبور هزینه

و زیستیمحیططیشرای،میاقلتیوضع،)Robust Allocationتخصیص توانمند (يفراروتیمحدودینترمهمبرشمرده شود. 
,Bjornlundباشد (برداري ناکارآمد میبهره باال، سهم ریبه همراه تبخیو زمانینامناسب مکانیو پراکندگی. بارش ناکاف)2010

معضالت هیرویبه مصرف بمنتهیییاجراهايکردیروکه در این راهاستیدهبخشرا تقلیل آب یرپذیدتجدسرانه از منابع 
يهاتیو ظرفینسبيهاتینامتوازن بدون توجه به مزاي را براي منابع آبی پدید آورده است. در این راه تخصیصپیچیده

کردیتقاضامحور، رودر برابرعرضه محورتخصیصنگر و روزآمد، جامعيجابهینگر و سنتیآب بخشتخصیصيهاموجود، طرح
يهاچالشینترمهماز ،زیستیمحیطيهابدون توجه به ارزشيارذگاستیاز همه سترمهمو ياسازهیرغدر مقابلياسازه

و تهیه هاي مذکور و معضالت بیان شده، شناخت پدیدهباییرویادر روراه ینترمهم. آیدیشمار مهبامر تخصیص آبدر موجود
Worldرا تقلیل بخشند (هاي ذکر شدهلطمات ناشی از پدیدهو اتثراطراحی راهبردهایی است که  Bank, 2009; UNFCCC,

2010; UNECE, و هم پیوسته باشد و عوامل تأثیرگذار در محدودیت آبکه این مدیریت باید بهآنجاستاما نکته ،)2009
Schneiderرا در برگیرد (زیستیمحیطساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و  et al, رو سیاست تخصیص آب باید ). از این2011

هاي گیري، اجماع محوري براي تأمین منافع وسیع گروهچهار ویژگی اساسی مشارکت وسیع تمامی ذینفعان در فرآیند تصمیم
Commission(یردبرگها و بینش راهبردي را در ذینفع، اثربخشی و کارایی فرآیندها و نهاده of the European Communities

(COEC), ، باید چهار بعد اجتماعی، اقتصادي، نمودن سیاست تخصیص منابع آبیمؤثرمنظور پویا و ). بر این اساس به2009
). در بعد اجتماعی، دسترسی و استفاده تمام افراد و طبقات 1همواره مدنظر محققین قرار گیرد (نگاره زیستیمحیطسیاسی و 

مورد نه مدنظر بوده، در بعد اقتصادي باال بودن راندمان و کارایی تخصیص و استفاده از آبصورت عادالبهاجتماعی از آب
باشد و در نهایت جهت و ظرفیت اکوسیستم مدنظر میاستفاده پایدار از آبزیستیمحیطبعد گیرد، در تحلیلقرار میسنجش 

از حق و فرصت یکسان براي مشارکت در گروگذارانو ذینفعانحد تمامی تا چهبررسی بعد سیاسی باید در نظر گرفت که 
,COEC(گیري برخوردار هستندتصمیم بهبود ساختار منظوربهتوان اظهار کرد که با توجه به مطالب بیان شده می).2009

بندي صورت گیرد و جهت پیشرفت و تخصیص آب این نیاز وجود دارد که یک الگوي چند وجهی بومی تعیین شود، اولویت
بندي شده فراهم آید. الزم به توضیح است که در این راه ارزیابی وضعیت موجود و تدوین و اي مرحلهبهبود تدریجی، برنامه

اي از هرـنجیزسیاست تخصیص،است کهذکریانشا.باشدگیري یک تخصیص توانمند میامات شکلبندي راهبردها از الزاولویت
اي صحیح و مناسب تخصیص یابند.تا منابع محدود آبی به شیوهوجود خواهد آوردرا بهمختلفکیالتیـتشيهاراختاـس
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,COEC(چارچوب مفهومی سیاست تخصیص آب-1نگاره  2009(

آبتخصیصدر بیشترییارکانماید که ارمغان آن میهمافررا آبمدیریت بهینهبهستیابیدنمکااسیاستینا،ترتیبینابه
Easterباشد (میجتماعی اهفارنشدکثراحدو  & McCann, سیاست کارگیريبههاي مهم یکی از گام،این اساسبر).2010

هدف مزبور وجود دارد دستیابی به تعددي جهت ميهاها و مدلشروتعیین و تدوین راهبردهاي مرتبط با آن است. ،تخصیص
مدیریت کند. در میان آنان حاوي مفهوم و بینش خاص خود بوده و از فن و دستورالعمل خاصی پیروي میکیهرکه

هاي سیستم را با دهد که قوتگذاران قرار میاي برخوردار است و این امکان را در اختیار سیاستاز اهمیت ویژهاستراتژیک
مطالعات متعددي در تاکنونویژه در مبحث آب)(بهمدیریت استراتژیکدر رابطه با موضوع هاي محیطی متوازن سازند. تفرص

Chitsazن مدیریت محدودیت آب (هایی چوتوان به زمینهمیسطح دنیا صورت گرفته است که  & Azarniv, )، ایجاد سد 2107
Chezgiو ساختارهاي آبی ( et al., Sheykhani Nejadمدیریت سواحل (، )2018 et al., پایدار آبخیزداري ریزي برنامه،)2017

)Azarniv & Banihabib, Sumiarsih، مدیریت استراتژیک انتقال آب ()2017 et al., ي منابع آب مدیریت یکپارچه)،2018
)Gallego-Ayala & Juízo, Banihabibها (ها و دریاچه)، تثبیت شرایط آبخوان2011 et al., )، مدیریت معضالت شوري 2017

Zowainآب ( & Ismail, درستی شناسایی و مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار گیرد تا راهبردهاي اصلی و تأثیرگذار به)2015
Arsićهاي آبی (اکوسیستمشرایط مورد بر اساسشده و بتوان  et al., گرفته و ) اشاره نمود. با توجه به مطالعات صورت2018

ي آب اندیشیده بررسی، راهکارهایی در جهت مدیریت مناسب و حفظ چرخهمباحث مطروحه ضروري است که امر تخصیص 
ل و تقلیهاي دائمیفقدان رودخانهبه دلیلکشورمهمهاي کشاورزيیکی از قطبعنوانبهبهار- دشت همداندر این راه شود.

زیرزمینیهاي آبسفرهاز برداشتفزونی سببباشد که این امر خود با شکاف عرضه و تقاضا روبرو میبارش طی سالیان اخیر
کاهشتبعاتی چون شرایط مذکوردر این بین.ساخته استگشته است و سطح ایستایی منطقه را با کاهش شدید روبرو 

،)کشاورزيهايزمینازمناسباستفادهدر(ییروستامناطقدرمنفیهايحساسیتکشاورزي،درشغلیهايفعالیتتقسیمی
کشاورزي،منابعي طبقات اجتماعی، کاهشافزایش فاصلهروستایی،اقتصادينابوديوهاي اجتماعی، تخریبافزایش نزاع

این بر.در پی خواهد داشترا روي بخش کشاورزي روستایی و حاشیهزندگیکیفیتتخریبخانواده،سالمتوکاهش امنیت
ها و تهدیدهاي درصدد است تا نقاط قوت و ضعف، فرصتي حاضر با هدف دستیابی به تخصیص مناسب،مطالعهاساس

و در نهایت راهبردهاي مناسبی در جهت قرار دادهبهار را مورد شناسایی و بررسی –همدانآبخوانتخصیص منابع آبی در 
طراحی، هاي گوناگونی جهت بهار، روش–ت تخصیص توانمند در آبخوان همداناین اساس ضروربربهبود شرایط تدوین نماید.

نقـاط هاي مزبور نخست شناسایی نکته در برنامهینترمهممنابع آب وجود دارد ولی تسهیم و تقسیم هاي اجرا و نظارت برنامه
رفع در جهتحاصل گردد و از وضع موجودبینانهباشد تا شناختی واقعپدیده حاضر میها و تهدیدات فرصتقـوت، ضـعف،

: نقاط قوت، حاضر آن است کهال اساسی تحقیق ؤساین منوال شود. بربهره گرفتههاي جدید از آنان موانع و ایجاد ظرفیت
شرایط بر اساسهمچنین کدام راهبردها در امر مذکور ؟ اندکدمبهار –خوان همدانتخصیص منابع آب در آبيهاضعف، فرصت
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امر تخصیص منابع آب در نسبت به ینانهبواقعصورتبهتوانیممذکور سؤاالت؟ بـا روشن شدن پاسخ منطقه اثرگذارتر هستند
.اقدام کردالذکرمنطقه فوق

روش پژوهش
شمالیمنهدر داکیلومترمربع2459سعت تقریبی وباشود نیز نامیده میرودسیمینهکهبهار–ناهمدشتدآبخوانيضهحو
بوده کهکیلومترمربع468ودحدشتدصلیاهسفرسطحیهگسترالزم به ذکر است که . گرفته استجاي لونداتتفاعاار

ژئوهیدرولوژيطتباارندوقهاو کبودرآهنگيهاشتدباآن مینیزیرزبآهسفرو قعآن والیشماناحیهدر حوضهجیوخر
)Geohydrology ( .سنجی همدان،نراباهیستگااهاي هدادبر اساسلهسا39ريماآيدر دورهساالنهندگیربارماآمتوسطدارد

جنوبی تتفاعااز اري مزبورحوضهيهانهخارودبیشترباشد.میمتریلیم3/324کهریز (بهادربیگ) برابر و آقنکباتااسد
از آبشینه، اندعبارتهاي بیان شده خانه. رود)1395هواشناسی کل استان همدان، سازمان گیرند (هاي الوند) سرچشمه می(کوه

آغاج سرچشمه سطحی به اسامی بهادربیگ و قرهیاندو جراز ارتفاعات غربی دشت نیز آباد.لحصاو مریانج، آبادعباسد،لوسجرآ
مناابحوضهصلیايخانهو رودپیوندندمیهمبهشتديمرکزيقسمتهادر ذکرشده يهانهخارودتمامیگیرند. می

طریق ازکه در این راه از سمت شمال و داشتهنجریالشما-ب جنوادمتدرود در اسیمینهآورند. پدید مید را روسیمینه
مترمکعب در ثانیه و معادل 56/2ي مذکور ي رودخانهساله37. متوسط دبی دوره آماري شودمیرجخااز حوضه دباآکوشکيتنگه

باشد. دشتمیمیلیون مترمکعب 91/27میلیون مترمکعب در سال و متوسط خروجی حوضه در پنج سال اخیر برابر 8/78
یلومترمربعک468باشد که با مساحت ر شده میي ذکباشد بخشی از حوضهي تحقیق حاضر میي مطالعهبهار که منطقه–همدان

موقعیت سفره آب زیرزمینی 2قشهن. شده استواقع 035، 02/تا 034، 49/و عرض شمالی 048، 33/تا 048، 17/بین طول شرقی 
,Hamedan regional water authorityدهد (بهار را نشان می–ي آبریز همدانورد مطالعه و حوضهدشت م 2017.(

(ج)(الف)                                                          (ب)                                                           
بهـار، (ب) حوضـه آبریـز   – کـانی سـفره آب زیرزمینـی دشـت همـدان     بهار، (الف) موقعیت م– همدانآبخوانموقعیت مکانی -2ه قشن

بهار– برداري دشت همداناي در حال بهرههموقعیت چاههاي تابعه، (ج) بهار و زیرحوضه– همدان

حلقه چاه 716حلقه چاه عمیق، 1392د اتعدیناز اکهباشدحلقه می2132مشتمل برها و قنوات درون دشت هچاکلادتعد
این امر قابل درك است .شده استارائه 2قشهنهاي مزبور در هچامکانیهاي موقعیتباشند.رشته قنات می24و یقعمیمهن

اند. در جاي گرفتهشتديهاهرکنادر قنواتو عمیقنیمهيهاهچاو شتدمرکزدر عمیقيهاهچاکه به دلیل ضخامت آبخوان
درصد از منابع مستخرج به بخش کشاورزي تعلق یافته، همچنین 47/83نهایت الزم به توجه است که در بخش استخراج 

,Water planning officeدارند (هاي تحصیل شده را در اختیار درصد از آب03/14و 67/1بخش صنعت و شرب به ترتیب 

2016; Iranian Association of Hydrology, از نظر و باشد میکاربردي از نوع تحقیقات لحاظ هدف، به پژوهش حاضر).2016
ها، از نوع تحقیقات و برحسب ماهیت دادهگیردپیمایشی جاي می–ي تحقیقات توصیفی در زمرهاطالعاتيگردآورچگونگی

ائل مطروحه از حل مسجهت آید وبه شمار میبه لحاظ موضوعی جزئی از مطالعات مرتبط با منابع آب کمی است؛ از سویی،
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ي آماري گیرد. جامعهبهره می)MCDM(Multiple Criteria Decision Making((ارهیچندمعيریگمیو تصمیاضیريسازمدل
بهار –ي آب در آبخوان همداننظران حوضهي کارشناسان، متخصصان، کارکنان، فعاالن و صاحبتحقیق مشتمل بر کلیه

43تعداد دارهدفگیري قضاوتی از نوع گمانی و گیري از نمونهکه با بهرهنظر) کارشناس و صاحب123(حدود باشد می
کشاورز با سطح تحصیالت 16کارشناس جهاد کشاورزي و 14اي، کارشناس شرکت سهامی آب منطقه13(کارشناس

، این امر گیري قضاوتینمونهالزم به توضیح است که در روش .شدندگروه نمونه انتخاب عنوانبهکارشناسی ارشد و دکتري)
شود میسر تحقیقسؤاالتتا امکان پاسخگویی به گردندانتخاب میهدفمندصورتبهنفر 30مرسوم است که بین یک تا 

)Fridlund & Hildingh, درباشدیمگیري رایج در روش مزبور ي انتخاب شده فراتر از نمونهاین اساس تعداد نمونهبر).2000
و ) SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threatگیري از رویکرد تلفیقی روش سوات ((تحقیق حاضر با بهره

بندي عوامل و تهدید، اولویتکه ضمن شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتشده استسعی بر آن ارهیچندمعيریگمیتصم
چارچوب ساده اما مفید يباشد که با ارائهمیگیري یک ابزار مهم براي تصمیمSWOTتجزیه و تحلیل یادشده میسر گردد.

Baratiها و تهدیدات (محیط بیرونی) (جهت تحلیل نقاط قوت و ضعف (محیط درونی) و فرصت et al., 2017; Wheelen &

Hunger, 2012; Kurttila et al, ، از نقاط قوت خود بهرهمناسبهاي دهد تا با تدوین استراتژيها را یاري میسازمان، );2003
Barati(برداري نمایند و با تهدیدها مواجهه کنندها بهرهگیرند، نقاط ضعف را از پیش رو بردارند، از فرصت et al., الزم .)2017

باخلیداتقوطنقااز دهتفاـــسا()SOرشد (يتژاستراعنورچهاتوسعهدر انمدیربهاتسوماتریسبه توضیح است که 
، هاي خارجی)فرصتقرار دادنهاي داخلی با مدنظر (بهبود ضعف)WOکارانه (محافظههاي خارجی)،فرصتازگیري بهره

گیري از ) (بهرهWT(جهت جلوگیري و یا کاهش تأثیر تهدیدات خارجی) و تدافعیگیري از نقاط قوت ) (بهرهSTرقابتی (
حاضر نقاط قوت، یقدر تحق(الزم به توضیح است که رساندیاري میهاي داخلی)راهکارهاي دفاعی به جهت تقلیل ضعف

اشاره به این اند).بندي قرار گرفتهمنابع و همچنین مذاکره با خبرگان مورد تقسیمبررسیبر اساسها و تهدیدها ضعف، فرصت
ضربحاصل) که Siبندي عوامل محیط درونی و بیرونی از امتیاز نهایی هر زیر عامل (نکته ضروري است که جهت اولویت

).1شود (رابطه میبهره گرفتهاست، )Ii(در شدت آن )Wiعامل (اهمیت نسبی هر زیر 

)1( = × ( = . . . ) ( = 1.… . )
هر یک )FSi(عدد نهایی از سویی باشد. میهاعاملیرزگر اولویت بیشتر هریک از تر نشانباالمقادیر امتیاز نهایی 1ي در رابطه
.)2آید (رابطه ها به دست میعاملاز جمع امتیاز نهایی زیر SWOTاز عوامل 

)2( = ∑ ( = . . . ) ( = 1.….
. بدین منظور و براي تدوین هر یک از راهبردهاي بهره گرفتTOWSتوان از ماتریس در نهایت جهت تدوین راهبردها می

هاي مذکور مستخرج جداگانه تشکیل و پس از تحلیل، استراتژيطوربهWTو SO ،WO ،STهاي چهارگانه ابتدا ماتریس
هر عاملیک ابزار حمایت از تصمیم در تعیین درجه اهمیت عنوانبهSWOTین محدودیت ماتریس ترمهم). 2گردند (نگاره می

Pesonenاست (ي تصمیمات راهبردي نهفته بر روگیري و میزان تأثیر هر عامل در تصمیم et al., )، بر این اساس، شرایط 2001
عیاره و تلفیق آن با روش سوات بر گیري چند مهاي تصمیمگیري از روشداشته است که با بهرهبر آنبیان شده محققان را 

) که DEMATELدیمتل (بر اساس) ANP)Analytic Network Processنقصان ذکر شده فائق آیند. در این راه تلفیق 
تواند یاري بخش محققان باشد. در پژوهش حاضر جهت تعیین روابط میان عوامل از روش شود، مینامیده میDANPاصطالحاً 

Hsuaشد (گرفتهدیمتل بهره et al., 2012.(
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اي پژوهشمدل با ساختار شبکه- 2نگاره 

ها را از طریق روي سازمانکه مسائل پیشدیمتل، در پی بررسی چگونگی ساختار تأثیر مابین عوامل بوده و سعی بر آن دارد 
Chen(گروهی حل و یا بهبود بخشدکارگیري تصمیمبه et al., گیري از نظر خبرگان (در تحقیق روش مزبور با بهره. در )2010

) تأثیر عوامل بر یکدیگر معین شده و ي تخصیص آب برخوردارندکه از تخصص الزم در زمینهنفر از کارشناسان14حاضر 
به ترتیب گردد کهطور کلی روش دیمتل در پنج گام خالصه میبهشوند. بندي میعوامل بر اساس اثرگذاري و اثرپذیري اولویت

و 3هايرابطه(مستقیمبطرواماتریسزيسالنرما، jبر iتأثیر معیار تعیین طریقاز تقیمـــمسبطرواماتریسدیجااهايقدم
باکلیبطرواماتریسيسبهمحا، )باشندساز میبه ترتیب برابر ماتریس روابط مستقیم و ضریب نرمالKوA، 3ي (در رابطه)4

به ترتیب Iو X، 5ي (در رابطهگردد)برآورد میهاآنتشدو ملاعواتتأثیريهنحوحاضرماتریس در (5ي بطهراگیري از بهره
و (7و 6هايرابطهاز طریق Rو Dتعیین بردارهاي )، باشندي روابط مستقیم و ماتریس واحد میشدهسازيماتریس نرمال Dي (باشند) و در نهایت محاسبهمیهاي ماتریسها و ستونبه ترتیب برابر مجموع ردیفD + R) و (D − R(ي ترسیم نقشه

را در بر دهد)ي روابط نحوه اثرگذاري عوامل بر یکدیگر را توسط پیکان نمایش میدر محور مختصات (نقشهروابط تأثیرات 
Fontela(گیردمی & Gabus, 1976(.

)3( = ×
)4( = ∑ . ∑
)5( = ( − )
)6( = × = ∑ ×
)7( = [ ] × = ∑ ×

توسط ANPنخستین بار نظریه .شوداستفاده میANPاز روش طرح شدهراهبردهاي يبندرتبهها ووزنتعیین جهتدر ادامه 
بندي مسائل موجود مند عوامل مرتبط و اولویتدهی نظامکه هدف از روش مزبور را وزنشدمطرح 1996ساعتی در سال 

,Saatyها و بازخوردها بیان نمود (مابین ارزیابی وابستگی نگاشتتوسطمعیارهابینبازخوردوارتباطتحقیق حاضر در ).1996
لذا در گام بعدي نیاز است که جهت انجام مقایسات زوجی معیارها، گردد.توسط دیمتل تعیین میشدهایجاديشبکهروابط
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8هايرابطهمجموعه به کمکدر این راستا پس از ایجاد ماتریس مقایسات زوجی، بردار ویژهمقدار و بردار ویژه محاسبه گردند.
.شودمحاسبه می10تا 

)8( = . = ( .⋯ . .⋯ . )
)9( = ∑ ( )
)10(( ) = ∑

د. در باشنتعداد معیارهاي قابل مقایسه میمقدار ویژه و wبردار ویژه، Wماتریس مقایسات زوجی، در روابط فوق الذکر، 
ي اي که از ماتریس مقایسهاز ارتباطات مابین معیارها و بردار ویژهآخرین گام، اَبرماتریس به یاري یک جدول وابستگی که

رسد تا آید. در نهایت سوپرماتریس وزنی به توان حدي میشود) پدید میعنوان وزن به کارگرفته میگردد (بهزوجی حاصل می
Liou(ستبیانگر سوپر ماتریس وزنی اW، 11ي ر رابطه. دمقادیر هر سطر با یکدیگر برابر گردند et al., 2007(.

)11(lim →
VIKOR (Vlsekriterijumska((توان از روش ویکورهاي برتر میگزینهدر نهایت با توجه به معیارهاي ارزیابی جهت انتخاب 

Optimizacija Kompromisno Resenje(گیري چند معیاره براي روش ویکور یک تصمیمالزم به توضیح است که گرفت.بهره
آورد که بر این اساسپدید میگیري مختلف و متعارضگیري با معیارهاي نامناسب و واحدهاي اندازهتصمیملهأمسحل یک 

اي با داشتن لهأب از بین یک مجموعه راهکار در مسو انتخايبندرتبههدف روش ویکور تمرکز بر توان بیان نمود که می
بندي حاضر جهت رتبهتحقیق در کهنمایدتعیین میرا آلهیداحلراهبهمناسبيگزینههاریکو؛ ومعیارهاي متعارض است

Aصورتبهها در روش حاضر، گزینهگیرد.مورد استفاده قرار میراهبردها  .⋯ . A .⋯ . Aشوند، از سویی مینشان داده
شود. توسط آن نشان داده میي امین معیار براي گزینهبندي باشد و رتبهام میي ام براي گزینهبیانگر ارزش معیار 

Singla(داردبیان میتعداد معیارها را ها و تعداد گزینههمچنین  et al., 12ي رابطهبر اساسي روش ویکور . توسعه)2017
Huang(گرفته استصورت  et al., 2009.(

)12( = ∑ ∗ − /( ∗ − ) /
1 ≤ ≤ ∞. = 1.2.⋯ .

fي بیان شده در رابطه آل منفی) ي ایدهآل مثبت) و بدترین امتیاز (نقطهي ایدهبه ترتیب معرف بهترین امتیاز (نقطهfو ∗
بندي و سنجش آید و جهت تبدیل آن به روابط ریاضی جهت رتبهبه دست میANPاز wوزن باشد. از سوي دیگرمی

شود.میبهره گرفته14و 13در روش ویکور از روابط Lو Lفاصله
)13(

= = ∑ ∗ − /( ∗ − )
)14( = = ∗ − /( ∗ − ) = 1.2.⋯ .
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حل ها) و تأسف (فاصله هر گزینه از راهمقادیر سودمندي (حاصل جمع گزینهبه ترتیب بیانگر Rو ، 14و 13در روابط 
ها (راهبردها) بندي گزینه) که جهت رتبهQتوان مقدار ارزشی (، می15ي گیري از رابطهباشد. از سوي دیگر با بهرهآل) میایده

رود را محاسبه نمود.کار میبه
)15( = ∗ + (1 − ) ∗

است. در لحاظ شده5/0در پژوهش حاضر مقدار آن برابر بنابراینگردد، با توجه به توافق گروه تحقیق انتخاب میپارامتر 
Huang(شوندصعودي مرتب میصورتبهو Qو S ،Rمقادیر بر اساسها نهایت گزینه et al., شایان ذکر است که .)2009

است.ارائه شده3گیري چندمعیاره در تحقیق حاضر به صورت شماتیک در نگاره فرآیند حل الگوي تصمیم

گیري چند معیارهتصمیميفرآیند حل الگو-3نگاره 

تحلیل يدر برگیرندهي نخست شد، پرسشنامهبهره گرفتهسري پرسشنامه سهگردآوري اطالعات از جهتدر تحقیق حاضر 
.نفر از کارشناسان خبره پاسخ داده شد)43(که توسط باشدمیها زیر عاملهریک ازاهمیتدرجهيکنندهیینتعه و سوات بود

برآورد گردید که مقداري اکسلافزار الزم به توضیح است که جهت محاسبه پایایی پرسشنامه نرخ ناسازگاري با استفاده از نرم
ي مقایسات زوجی مرتبط با از سوي دیگر جهت تعیین شدت اثر عوامل بر یکدیگر از پرسشنامهداد.را نشان می08/0برابر 

یمتلدپرسشنامهپایاییبهــمحاساست که جهت ذکریانشا. کارشناسان تکمیل گردید)نفر از14(توسط دیمتل استفاده شد
بهره گرفتههاي برتر از پرسشنامه ویکور جهت انتخاب گزینهدر پایان د. شولکنترنخبرگاپاسخکندگیاپرتادــشعیــس

)Matlab(و متلب)Excel(اکسلافزاري چوننرمهاي در تحقیق حاضر از بسته. کارشناس منتخب براي روش دیمتل)14(شد
شد.بهره گرفته

ها و بحثیافته
درونی و بیرونیفضايتحلیل

باشند. برها حاکم میضعف،در محیط درونیاین امر است کهبیانگرهاي پژوهش در خصوص ارزیابی نقاط قوت و ضعف یافته
الزم به توضیح است که دهد.را نشان می22/1گر عددي منفی بوده و مقدار این اساس جمع ضرایب نهایی محیط درونی نشان

گیري الگوهاي در شکلذینفعانمشارکت ي مواردي چوندربرگیرندهشده در حوضه مورد مطالعه نقاط قوت شناساییینترمهم
و )04/0(ایجاد سازوکارهاي تبادل حقوق آب)، 046/0(و پذیرش نقش مدیریتی و مشارکتی ذینفعان تفویض آب

منظور ها جهت انتقال و تخصیص کارآمد آب به) در زیرساختغیرهعان (دولت، کشاورزان، صنایع و گذاري توأمان ذینفسرمایه
نفعان از اهمیت این امر است که توجه به نقش مشارکتی تمامی ذيیدمؤبررسی موارد مزبور باشند.) می041/0(کسب منافع

ايکنندهیینتعبر منابع آب، نقش مهم و مؤثرعوامل نیتراز اصلیکییعنوانبهالزم به ذکر است انسان اي برخوردار است، ویژه
ها يگذاراستیسرأسدر یستیباآببا منابع نفعيذعنوانبهانسان يرابطهکهيطوربه. دینمامیفایمجموعه انیاداريیدر پا

در واقع باشد. سازي سیاست تخصیص موفق تغییر رویکرد به سمت مشارکت ذینفعان میي پیادهاساس الزمهاینبر.یردقرار گ
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نهیبهو تخصیصيبرداربهرهتیریمدجهتیردولتیو غیدولتاعم از بردارانبهرهی، عبارت از مشارکت تمامذینفعانمشارکت
ي راهکارهاي از باال به پایین و دستوري، همواره در ارائهاشاره به این نکته ضروري است که خدادادي است.منبع نیاداریو پا

توجه به نقش ذینفعان چه به لحاظ مدیریتی، اجرایی و بنابراینگردند، اي روبرو میهنگام اقدام با معضالت عدیده
از ایفاي نقش نماید.یلگرتسهعنوانبهو در این راه گذاران در امر تخصیص آب باشدبخش سیاستتواند یاريگذاري میسرمایه

شود. امروزه با افزایش سوي دیگر، همانند هر منبع دیگري هنگامی که آب نیز فراوان است کمتر به حقوق آن توجه می
و شده استاي به حقوق آب در ادبیات مدیریت منابع آب محدودیت منابع آب و افزایش رقابت در بین کاربران، توجه ویژه

و در اغلب تحقیقات شده استي حقوق آب لهأمدیریت آب نگاهی محدود به مس. متأسفانه در ادبیاتاستیافتهنقشی پررنگ 
گونه که آب خود منبعی سیال و پویا است و در میان . همانشده استشناخته یتبه رسمصورت گرفته حقوق دولتی و قانونی 

خشک و بدون تغییر نگریست. صورت یک سیستمتوان به آن بهها جاري است، حقوق آن نیز سیال و پویا است و نمیشبکه
جهت درك حقوق آب نیاز به نگاهی فراتر از قوانین رسمی موجود (که ممکن است مورد قبول باشد و یا نباشد) است و باید به

هاي تخصیص اولویتتقویت ارزش اقتصادي، تخصیص بهتر و تثبیت حقوق آب از ،این اساسبرآب توجه شود. مطالبات 
. اي برخوردار استاز اهمیت ویژههاي حفاظت و بازیافت در محدوده موردنظر ارزش ذاتی آب متناظر با هزینهتعیین و باشدمی

هاي آبی را جبران هاي وارد شده به محیطهاي مختلف مصرف، زیانهاي حفاظت و بازیافت بخشدر مواردي که برنامه
تواند شامل شود. در حقیقت استفاده هاي آبی را نیز میه محیطهاي جبران لطمات وارد شده بکند، ارزش ذاتی آب، هزینهنمی
هاي طور کاهش خسارتوري اقتصادي مصرف آب و همینهاي افزایش بهرهیکی از روشسازوکارهاي تبادل حقوق آباز 

این هاي متداول و نوین است و اگردر واقع مدیریت کردن صحیح آب به شیوهتبادل حقوقخشکسالی و کاهش آب است. 
و یجبرانيسازوکارهاتیعدم کفااز سوي دیگر نمود. توان بر مبناي آن ارزش تولید آب را حداکثر می،سازوکارها شکل گیرند

آب جهت يهانهیدر برآورد هزهااتیمالویآلودگيهانهیگرفتن هزدهیناد)، -12/0(آبصیتخصيپرداخت غرامت در راستا
نقاط ضعف نیترمهم) -11/0ب (یافتن امر تخصیص آهاي مناسب جهت فعلیتوجود زیرساختعدم ) و - 12/0ي (گذارمتیق

زیبرانگبحثو اغلب نیآفرتنشمبحث تخصیص آب امري گردند. بهار محسوب می–همدانآبخوانساختار تخصیص آب در 
ها، دولت وارد عرصه شده و بدون مشاوره و گیريیابد که در تصمیماست که امر مذکور هنگامی شدت میبه ذکراست، الزم 

هاي اجتماعی و اقتصادي بر برد که این مسئله خود سبب فزونی هزینهپرداخت غرامت به کاربران امر مربوطه را، پیش می
یبخشتعادلکشاند. دومین ضعف در ي نابودي میه ورطهشود و سیاست مزبور را به ناچار بمزایاي حاصل از تخصیص می

منابع آب و يهانظامیعیطبيهاتیشناختن محدودراهنیاکه در نهفته استستیزطیحقوق مصرف آب و حفاظت از مح
یابیو ارزستیزطیمحیآبازینح،یصحیابیارزازمندینمزبورمسئله.استيضروريامر،یعیمنابع طببه حفاظت از ازیدرك ن

هاي آب است. در و اعمال آن در برآورد قیمت و هزینه) ییسطوح مناسب کاراجملهمن(یانسانيهاتیفعالیآبيتقاضاقیدق
ياگونهبههاي موجود هاي انتقال و توزیع از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا طراحی زیرساختاین میان ضعف در زیرساخت

تواند در بین مناطقی که ارتباط درونی عنوان مثال حقوق آب تنها میخصوص مناسب نیستند. بهي بهاست که براي سازوکارها
ي عایدي تواند بسیار باال و گاهی بیشتر از سود بالقوهي اجراي اصالحات میدارند مورد معامله قرار گیرد و هزینهگریکدیبا 

ها حکایت از بهار، یافته-همدانآبخوانو تهدیدهاي سیاست تخصیص آب در هادر خصوص ارزیابی فرصت).1باشد (جدول 
در این راه جمع ضرایب نهایی محیط بیرونی بیانگر عددي منفی و برابر آن دارند که در محیط بیرونی، تهدیدها حاکم هستند. 

آگاهی فعاالن مدنی نسبت به محدودیت آب همچنین نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که باشد.می674/0مقدار 
مناسب صیتخصبه توجه رشد) و 0821/0(مرتبط با توسعهيهايزیربحران آب در برنامهتیریمدگاهیجارشد)،0845/0(

ي روي سیاست تخصیص آب در منطقههایی هستند که پیشفرصتنیترمهم) از 079/0ی (در اسناد باالدست،منابع آب موجود
قانون توزیع عادالنه آب کشور مصوب سال 28و 27توان به قانون اصالحی ماده مزبور وجود دارند. در توضیح امر مذکور می

ش اقتصادي آب که آن، حرکت در مسیر افزایش ارزبر اساس، اشاره نمود که 1385ي اجرایی آن در سال نامهو شیوه1384
کنند که انداز یاري میچشمعنوانبهي پنجم و ششم توسعه است امري الزامی است. از سویی اسناد باالدستی مصوب برنامه

مزبور گام بردارند و مدیریت بحران آب در آبخوانذینفعان، فعاالن مدنی و مدیران در جهت تخصیص مناسب منابع آب در 
تهدیدهاي مرتبط با نیترمهمعنوان بازیگري کلیدي ایفاي نقش نماید. در ادامه ي منطقه بها توسعههاي مرتبط بریزيبرنامه
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خشکسالی (روندقالبدراقلیمی)، تغییرات- 104/0قانونی (غیربرداشتبهار در چارچوب –همدانآبخوانتخصیص آب در 
) -0996/0بهینه (کشتالگويوجودوعدمباالآبیمصرفبامحصوالت) و کشت- 103/0زمین) (گرمایشوبارشنزولی

زنند. در مورد ي مورد مطالعه دامن میگیرند که هریک از موارد ذکر شده بر تشدید بحران پدید آمده در منطقهجاي می
زیرزمینی میلیون مترمکعب از منابع32حلقه چاه غیرمجاز اشاره نمود که ساالنه معادل 1190توان به غیرقانونی میبرداشت

داشته یدر پرا آبخوانها و گسترش خشکسالی کاهش ظرفیت دینامیک ي تقلیل بارشنمایند. در این راه پدیدهمیبرداشترا 
).2نموده است (جدول است و الگوي کشت نامناسب نیز شرایط را بسیار پیچیده 

)IFE(ارزیابی نقاط قوت و ضعف ناشی از عوامل داخلی -1جدول 
اولویتامتیاز نهاییشدتضریب اهمیت نسبیهاگویهنماد

S1

و پذیرش نقش مدیریتی گیري الگوهاي تفویض آبمشارکت ذینفعان در شکل
به همراه دولت) در فرآیند و مشارکتی ذینفعان (کشاورزان، صنایع، شرب

تخصیص
0233/020467/01

S2
يهانظامگیري از و امکان بهرههاي یکپارچه تحقیقیبنیانآمدنیدپدالزام به 

0227/0651/10375/04پویا در برآورد اطالعات مرتبط با تخصیص آب

S3
هاي محلی و وجود جریان تسهیم دانش و اطالعات بین کارکنان سازمان

0202/0604/10325/06در فرآیند تخصیصکاربران جهت دستیابی به اطالعات موثق

S4
ها ذینفعان (دولت، کشاورزان، صنایع و ...) در زیرساختگذاري توأمانسرمایه

0221/088/10417/03منظور کسب منافعجهت انتقال و تخصیص کارآمد آب به

S5
گیري از ساختارهاي کشف قیمت (مزایده، مناقصه و کارگزاري) جهت بهره

018/065/10298/07هاي حسابداري آب در ساختار تخصیصي نظامتعیین قیمت منصفانه و توسعه

S6
تعریف ) وغیرهآب (بازار جهت فروش، اجاره و ایجاد سازوکارهاي تبادل حقوق

0221/020442/02هاآبهانتقال از حقگیري و قابلاندازهدقیق، قابل 

S7
یتبه رسمگیري محاکم اختصاصی براي منازعات مرتبط با آب وشکل

0168/076/102978گرایی حقوق در ساختار تخصیصشناختن کثرت

S80187/086/10348/05امکان ایجاد صندوق سرمایه جهت انجام اقدامات بنیانی
164/0297/0جمع ضرایب نقاط قوت

W15-106/0- 0553/093/1تخصیص منابع آب و تشدید معضالتیابی پیامدگرا درعدم وجود ارزش
W215-0538/0- 0399/034/1ي تخصیصافزایش شوري آب و خاك در هنگامه
W311-0888/0- 0489/081/1ی با مقیاس تخصیصیهاي اجراعدم هماهنگی فعالیت

W4
عدم کفایت سازوکارهاي جبرانی و پرداخت غرامت در راستاي تخصیص آب و 

1-126/0-0633/02نابودي مناطق انتقال دهنده

W5
هاي آب جهت ها در برآورد هزینههاي آلودگی و مالیاتنادیده گرفتن هزینه

2- 12/0-0601/02گذاريقیمت

W6 9-0933/0- 0514/081/1حقوق آب از اراضیيمجزا سازعدم توجه به
W78-0957/0- 052/083/1هاي دولتینهاد و سازمانهاي مردمعدم وجود گفتمان مابین ذینفعان، سازمان
W813-066/0- 0458/044/1تسلط گردانندگان بزرگ بر بازارهاي تخصیص آب
W9 16-0528/0- 0405/0302/1شدهیینتعآبی و حذف اهداف از پیش هايیانجرتغییر
W10رف به رشد بهرهحذف جریان10- 091/0- 0483/088/1وري و کاراییهاي برگشتی به دلیل توجه ص
W117-0969/0- 0514/088/1نقش فرا تولیدي آبگرفتنیدهناد

W12
منابع آب زیرزمینی در برآوردهاي مرتبط با امر عدم توجه به کمیت و کیفیت

17-0518/0- 0389/033/1تخصیص
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1ادامه جدول 
اولویتامتیاز نهاییشدتضریب اهمیت نسبیهاگویهنماد

W133- 117/0- 0599/096/1امر تخصیص آبیافتنیتفعلهاي مناسب جهت عدم وجود زیرساخت
W145-106/0- 0553/093/1مهجور ماندن بخش کشاورزي و مقصر خواندن و کوشش به نابودي آن

W15
الگوي بهینه مصرف (شرب، صنعت و يسازیاتیعملي ضعف آموزش در زمینه

4- 115/0- 0591/095/1کشاورزي)

W1614-0609/0- 0467/03/1نادیده گرفتن اجاره داران در هنگام تخصیص
W1712-0767/0- 0439/074/1نابودي منابع آبی به دلیل سود حاصل از تخصیص

- 836/0521/1هاضعفبیجمع ضرا
- 122/1)یدرونطیها (محنقاط قوت و ضعفبیضراجمع

)EFEها و تهدیدهاي ناشی از عوامل خارجی (فرصتارزیابی -2جدول 
اولویتامتیاز نهاییشدتضریب اهمیت نسبیهاگویهنماد
O1 0369/082/10673/05زیستیمحیطافزایش تمایالت ذینفعان جهت تقلیل مسائل
O20368/096/10736/04هاي انتقالها و شبکهافزایش توجه دولت به توسعه زیرساخت

O3
ي آب و تخصیص مناسب منابع آب موجود در رشد توجه به مدیریت یکپارچه

0411/092/1079/03اسناد باالدستی

O40349/09/10664/06هاي فاضالبخانهگیري نگرش مثبت به بازمصرف آب و رشد تصفیهشکل

O5
با هاي مرتبط ریزيرشد جایگاه مدیریت بحران آب و تخصیص مناسب در برنامه

041/020821/02هاي انتقال)ها و شبکهي زیرساختتوسعه (توسعه

O6بال نقض قوانین و ازدیاد مصرفمجازاتگیري شکل0212/092/10408/07مناسب در ق

O7
آگاهی فعاالن مدنی نسبت به محدودیت آب و الزام به تخصیص مناسب منابع 

0422/020845/01آب

O8
ي راهکارهاي مناسب جهت تخصیص تحقیقاتی که امکان ارائههاي وجود شبکه

0155/093/10299/010آورندمنابع آبی را براي ذینفعان فراهم می

O9
نهاد هاي مردماراده بر تمرکززدایی از قدرت سیاسی و تفویض اختیار به سازمان

017/086/10316/09محلی

O100185/09/10353/08جهت تسهیل امر تخصیصهاي نوینگیري از فناوريامکان بهره

O11

ي و اعتبارات مناسب دولتی در دورههاي اقتصاديگیري از کمکامکان بهره
جایی جهت تقلیل فجایع ناشی از انتقال و تخصیص آب و لزوم زمانی جابه

یاسمقبزرگهاي مداخله دولت در نظام
0079/09/1015/011

313/0606/0هافرصتجمع ضرایب 

T1
تغییرات اقلیمی در قالب خشکسالی، روند نزولی کاهش بارندگی و گرمایش 

2- 103/0-0517/02زمین

T2
هاي اجرایی مرتبط با مباحث تغییرات مداوم در ساختارهاي مدیریتی و برنامه

12-0716/0- 038/088/1آب

T34- 097/0- 0495/097/1هاي مرتبط با تقلیل بحران آبهاي گزاف طرحهزینه

T4
ي واسطهي مردمی بههاي حاضر از پشتوانهعدم برخورداري مناسب برنامه

8- 079/0- 0453/074/1رنگ آنان در حل بحران موجودمشارکت کم

T5
زیست، کشاورزي و اي، محیطربط (آب منطقههاي ذيناهماهنگی مابین ارگان

6-0893/0- 0453/097/1صنعت)

T615-0566/0- 0316/079/1ها)رسانی درخور جهت اطالع عموم (ضعف رسانهفقدان اطالع
T79-0789/0- 0435/081/1ضعف در احساس مسئولیت اجتماعی و وجدان عمومی
T814-0698/0- 0422/065/1سهولت در دسترسی عمومیلبه دلرنگ بودن نقش بحران آب کم
T91- 104/0-052/02غیر قانونیبرداشت
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2ادامه جدول 
اولویتامتیاز نهاییشدتضریب اهمیت نسبیهاگویهنماد
T105-0933/0- 0483/093/1کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی به دلیل دفع فاضالب
T1113-0703/0- 0419/067/1وجود نفوذ سیاسی بر الگوهاي تخصیص آب

T12
برداري بهینه اراضی و عدم یکپارچگی اراضی جهت بهرهوجود نظام خرده مالکی 

0465/0604/1از منابع آب
-0747/0-11

T137-0869/0- 0458/089/1آوري و تصفیه فاضالبهاي جمعناکارآمدي شبکه
T143-0996/0-0498/02کشت محصوالت با مصرف آبی باال وعدم وجود الگوي کشت بهینه
T15 10-0786/0- 0427/083/1اي در فرآیند تخصیصمهندسی و سازهحاکمیت تفکر

T16
بزرگی حدود نظارتی و عدم چرخش وظایف و کاهش کیفیت نظارت بر 

16-0267/0- 018/048/1بردارانبهره

-692/0281/1تهدیدهابیجمع ضرا
-1674/0)بیرونیطی(محها و تهدیدها فرصتبیضراجمع

بهار- همدانآبخوانتخصیص آب در تحلیل فضاي راهبردي و تدوین راهبردهاي 
باشندمی-674/0و - 22/1، جمع نمره نهایی حاصل از محیط درونی و بیرونی به ترتیب برابر2و 1هاي جداول بر اساس یافته

ینینشعقبراهبردهاي تدافعی یا يمحدودهدر بهار –همدانآبخوانسیاست تخصیص آب در ، محیط امر مزبوربا توجه به که 
کاهش نقاط ضعف درونی و پرهیز از گیرند و در پیجاي میراهبردهاي دفاعی هاي مدنظر در قالباستراتژيجاي دارند.

ازمذکور، جهت دستیابی به تخصیص مناسب و توانمند نیاز است که خواناین اساس در آببر.باشندمیتهدیدهاي بیرونی 
).1نمودار (پیروي شودینینشعقبراهبردهاي تدافعی و یا 

بهار– همدانآبخوانآب در منابع شرایط فضاي راهبردي در تخصیص -1نمودار 

TOWSیس ماتراز SOو ST ،WT ،WOچهارگانه يهاياستراتژدر ادامه جهت دستیابی به راهبردهاي مربوط به هر یک از 

اهبردهاي تدوین شده براي ربه همراهبهار–همدانآبخوانتخصیص منابع آب در TOWSماتریس 3شد. جدول بهره گرفته
.دهدیمنشان ها را استراتژيهریک از
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بهار–همدانآبخوانمنابع آب در تخصیصTOWSماتریس -3جدول 
ماتریس
TOWS

)Tتهدیدها ()Oها (فرصت

)Sنقاط قوت (

ی)رقابت(STهاي استراتژي(تهاجمی)SOهاي استراتژي
SO1:  تمرکززدایی از قدرت سیاسی و پذیرش نقش مشـارکتی

تسهیم منصفانه منافع حاصل از تخصیص منابع آب: ST1ذینفعان

SO2 :بریمبتنریزي و تحقیق (استقرار نظام جامع برنامه
رویکرد پویا محور)

ST2 :مدونگیري محاکم اختصاصی با قوانین شکل

SO3 :هاي انتقالها و شبکهي زیرساختتوسعه
SO4 : ي نظام حسابداري و توسعهيگذارارزشایجاد ساختار

مرتبط با منابع آبی
SO5 : بازتعریف حقوق آب و ایجاد سازوکارهاي تبادل

هاآبهحق
SO6 :و زیربنایی احداث صندوق سرمایه جهت اقدامات بنیانی

بندها و سایر)ها، آبخانهتصفیه(خطوط انتقال،
ی)تدافع(WTهاي استراتژيي)بازنگر(WOهاياستراتژيعفضنقاط

)W(
WO1 :آبیاري، رشد کارایی هاي نوینگیري از فناوريبهره)

ها و سایر)خانهمصرف و انتقال، تصفیه

WT1 : در برگیرنده ایجاد سازوکارهاي ارزشیابی پیامدگرا)
یداريو پاکارایی، اثربخشی، مطلوبیت مناسبت،عناصري چون 

)باشند
WT2 :(کمی و کیفی) تعادل بخشی به منابع داراي بیالن منفی
WT3 : نمودنییاجراایجاد ساختاري توانمند و یکپارچه جهت

امر تخصیص
WT4 : تدوین سازوکارهاي جبرانی و پرداخت غرامت و ایجاد

مناطق مبدأتنوع شغلی و اقتصادي در 
WT5 :از طریق اهتمام تمامی زیستیمحیطهاي آبهتوجه به حق

کنشگران نهادي
WT6 :تجمیع اراضی کشاورزي
WT7 :و ممانعت از نهادمردمهاي ي سازمانتأکید بر توسعه
انحصار
WT8 :(کمی و کیفی)آبهاي تهیه بیالنبهبود مکانیزم
WT9 : ذینفعانآموزش و توانمندسازي

WT10 :ي انصافلزوم رعایت قاعده
WT11 :بهبود الگوي کشت
WT12 :سازوکارهاي نظارتییتتقو
WT13 :هاآبگیري مجدد از پسایجاد امکان بهره

شده ارائه استراتژیکی هاي در گروهاي تدوین شدهراهبردههریک ازاجرايبنديزمان4جدول الزم به توضیح است که در 
مختصر توضیحاتی ارائه خواهد شد. نخستین راهبرد صورتبهزم به اشاره است که در ادامه در مورد برخی از راهبردها ال.است

در هاي مرتبط با آباین مبنا نگاهی اجمالی به قوانین و سیاستبر،به کاهش نقش دولت و پذیرش مشارکت ذینفعان نظر دارد
هاي کلی و همگن، براي اجرا در مناطق از مشیها، خطگذاريشود که در تدوین و طراحی سیاستکشور این حقیقت آشکار می

مدیریت بخشی و از باال به ياین خود زاییده؛ کهشودناهمگن اتخاذ مییطیمحستیزمنظر اجتماعی، اکولوژیکی، اقتصادي و 
طرحقالبدرشدهتعریفهايپروژهبنابراینباشد.حاکم میگذاري کشورهاي در حال توسعهپایین بوده که بر فضاي سیاست

بهتوجهبدوندولتیحاکمیتازبرگرفتهبیرونیکنترلروندتداومحکایت ازسطحی و زیر سطحی،آببخشیو تعادلاحیا



...و اتسوتحلیلسساابربهار–راهبرد تخصیص آب در آبخوان همدانبنتخاا

52

گذاران و مدیریت تقاضاي آب باید سیاستبنابراین، دارد. آبازصیانتوحفظدرمدنیکارهاي مشارکتوسازومالکیتنقش
برداري گیري از ابزارهاي همسو با دیدگاه کشاورزان حرکت کنند و بهترین راهکار را براي کنترل و مدیریت بهرهبه سمت بهره

بازتعریف حقوق آب و ایجاد سازوکارهاي تبادل ویژه به آن توجه کرد صورتهباتخاذ نمایند. راهبرد دیگري که باید آب
ها یکی از اصولی است که بر رفتار افراد نسبت به منابع طبیعی در میان عوامل تأثیرگذار متعدد، حقوق داراییاست. هاآبهحق

ي گذارند، بلکه بر انگیزهتأثیر می،کنندو چگونه باید از منابع استفادهیچه کساننکهیبر اتنها گذارد. حقوق مالکیت نهتأثیر می
ها حال رویکردهاي درك حقوق داراییگذاري و پایدارسازي منابع در طول زمان نیز تأثیرگذار است. با اینافراد جهت سرمایه

و ثابت هستند.يبعدتککه متنوع و منعطف باشند، معموالً جاي آنبه

بهار–در آبخوان همدانراهبردهاي سازيپیادهبنديزمان-4جدول 

راهبردگروه راهبردي
يبندزمان

بلند مدتمیان مدتکوتاه مدت

SO

SO1:تمرکززدایی از قدرت سیاسی و پذیرش نقش مشارکتی ذینفعان**
SO2 :رویکرد پویا محور)بریمبتنریزي و تحقیق (استقرار نظام جامع برنامه***
SO3 :هاي انتقالها و شبکهي زیرساختتوسعه***
SO4 : ي نظام حسابداري مرتبط با منابع آبیو توسعهيگذارارزشایجاد ساختار**
SO5 :هاآبهبازتعریف حقوق آب و ایجاد سازوکارهاي تبادل حق***
SO6 :بنیانیاحداث صندوق سرمایه جهت اقدامات**

ST
ST1 :حاصل از تخصیص منابع آباقتصاديتسهیم منصفانه منافع*
ST2 :گیري محاکم اختصاصی با قوانین مدونشکل**

WT

WT1 :ایجاد سازوکارهاي ارزشیابی پیامدگرا***
WT2 :(کمی و کیفی) تعادل بخشی به منابع داراي بیالن منفی**
WT3 : امر تخصیصنمودنییاجراایجاد ساختاري توانمند و یکپارچه جهت***
WT4 :تدوین سازوکارهاي جبرانی و پرداخت غرامت و ایجاد تنوع شغلی و اقتصادي در مناطق مبدأ**
WT5 :از طریق اهتمام تمامی کنشگران نهاديزیستیمحیطهاي آبهتوجه به حق**
WT6 : کشاورزيتجمیع اراضی**
WT7 :دارانسرمایهو ممانعت از انحصارنهادمردمهاي ي سازمانتأکید بر توسعه**
WT8 :هاي تهیه بیالن (کمی و کیفی)بهبود مکانیزم**
WT9 :ذینفعانآموزش و توانمندسازي**

WT10 :در تخصیص منابع آبي انصافلزوم رعایت قاعده*
WT11 :بهبود الگوي کشت**
WT12 :سازوکارهاي نظارتییتتقو**
WT13 :هاآبگیري مجدد از پسایجاد امکان بهره***

WOWO1:هاي نوینگیري از فناوريبهره**

ي ایجاد امنیت براي قراردادها و که اغلب به بهانهاستگذاران قابل مشاهدهمتغیر بودن در رفتار سیاستبازتاب این ثبات و غیر
حال مفاهیم حقوق باشند. با ایندنبال تحکیم و ثبات حقوق مالکیت از طریق قوانین مدون میها بهیا تعریف دقیق حقوق دارایی

هاي ود و بنیانهاي موجداراییي حقوق عدم توجه به مجموعهلیبه دلکه ها در دو بخش متناقض است، نخست آندارایی
دهد. ثانیاً اگر ایجاد و تثبیت یک فرم واحد و غیرقابل تغییر از حقوق مالکیت ادعاهاي حقوق مالکیت، واقعیات را نشان نمی

استيضرورپذیر باشد، در مواجهه با شرایط عدم اطمینان منابع طبیعی قطعاً سازگار نخواهد شد. بر این اساس بسیار امکان
به تنهانهگانه و اغلب داراي تداخل ادعاها را شناسایی شده تا حقوق دارایی را بهتر درك گردند. این امر هاي چندکه پایه

تري از وضعیت که کاربران با آن روبرو هستند را پیدا کنند، بلکه امکان انعطاف و رساند که درك دقیقمحققان یاري می
ي لزوم رعایت قاعدهراهبردهاي ارائه شده نیترمهمنماید. یکی از اهم میسازگاري بیشتر با شرایط متغیر و نامطمئن را نیز فر
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هاي مختلف اقتصادي عدالت مابین گروهيهیبر پاانصاف معموالً يمبنا اهداف قاعدهبر ایندر تخصیص منابع آب است انصاف
کاربران نظر گرفتندر اساس اینبرقرار نگیرد.و یا گیرد که در این میانه ممکن است اهداف کارایی مدنظر قرار گیرد شکل می

پس از تدوین ده از منابع توسط کاربران بالقوهبرابر جهت استفايهاانصاف، فراهم نمودن فرصتيقاعدهيلهیوسبهیاحتمال
الزم به راهبردهاي مزبور تعیین گردید. مؤثروزن DANPگیري از روش هاي استراتژیکی با بهرهراهبردهاي هریک از گروه

و تدافعی به ترتیب متعلق یبخشتنوعراهبردي تهاجمی، هاي هریک از گروهتوضیح است که بیشترین شدت اثرگذاري در میان
گیري محاکم اختصاصی با قوانین شکل)، 416/0(تمرکززدایی از قدرت سیاسی و پذیرش نقش مشارکتی ذینفعان است به 

تأثیرپذیري راهبرد مدنظر از دیمؤ. از جهت دیگر شاخص اثرپذیري )922/0(آموزش و توانمندسازي ذینفعان) و 063/0(مدون
به مواردي چون به ترتیب و تدافعییبخشتنوعتهاجمی، هاي راهبردي در گروهآنها است که بیشترین مقادیر سایر استراتژي
حاصل از اقتصاديتسهیم منصفانه منافع)، 313/0(ي نظام حسابداري مرتبط با منابع آبیو توسعهيگذارارزشایجاد ساختار 

ادامه بیشترین در) تعلق دارد. 699/0()یفیو کی(کمیمنفالنیبيبه منابع دارایتعادل بخش) و 078/0(تخصیص منابع آب
تمرکززدایی از قدرت سیاسی و پذیرش راهبردهاي بیان شده به ترتیب بههايگروهمقادیر متعلق به شاخص اهمیت در میان

توجه به ) و 129/0(منابع آبصیحاصل از تخصيمنصفانه منافع اقتصادمیتسه)، 636/0(نقش مشارکتی ذینفعان
اهمیت نیز به مقادیر شاخصکمترینو ) تعلق دارد2/1(از طریق اهتمام تمامی کنشگران نهاديزیستیمحیطهاي آبهحق

گیري محاکم اختصاصی با قوانین مدونشکل)، 347/0(هاي انتقالها و شبکهي زیرساختتوسعهدر اختیار راهبردهايترتیب
که کمینه میزان تعامل و ارتباط را با سایر راهبرهاي )334/0(هاي تهیه بیالن (کمی و کیفی)بهبود مکانیزم) و 098/0(

اطالعات بیان شده، ،(الزم به توضیح است که براي راهبردهاي بازنگري به دلیل تک استراتژي بودناندنمودهذکرشده برقرار 
حکایت از این امر دارد که بیشترین میزان اثرگذاري و اثرپذیري هاي راهبرديدر مورد گروهالذکرفوق. موارد )نشده استارائه 

میزان و کمتریناز سوي دیگر بیشتریندارد. تعلقتدافعی تهاجمی وراهبرديهايگروهبه 16/0و 2/0به ترتیب با مقادیر
در .)6و 5ول ا(جدقرار داردتهاجمی و بازنگري هاي راهبرديگروهدر اختیار 197/0و 31/0مقدار ه ترتیب بااهمیت نیز ب

گروه راهبردهاي تهاجمی ي نمودار،باالترین نقطهدرکه شدهاي راهبردي ترسیم روابط علت و معلولی گروه2نهایت در نمودار
راهبردهاي تغییر جهت یا بازنگري از راهبردهاي گذارد. که بر سه گروه راهبردي دیگر اثر میجاي داردیبخشتوسعهیا 

از دو گروه راهبردي تدافعی و یا کاهشیهاي راهبردي اثرگذار است. راهبردهاي پذیرد و بر سایر گروهتهاجمی تأثیر می
بخشیتنوعگذارد. در نهایت راهبردهاي تأثیر میبخشی و یا رقابتتنوعراهبردهاي پذیرد و برتهاجمی و بازنگري تأثیر می

امرگذارد.و بر هیچ یک اثر نمیپذیردراهبردي تأثیر میهايگروهتمامیازکهدهد تأثیرپذیرترین گروه راهبردي را تشکیل می
باشند که با یاري بهار می–همدانآبخواني اصلی تخصیص آب در مسئلهبخشیتنوعبیانگر آن است که راهبردهاي مذکور

دهی راهبردها از طریق وزنيدر مرحلهد.شوآنان میسر میسازي امکان پیادهتدافعیگرفتن از راهبردهاي تهاجمی، بازنگري و 
ANPدست آمد و سوپرماتریس غیروزین شکل یافت که با یاري گرفتن از آن ي عوامل از طریق دیمتل به، وزن نرمالیزه

حد دارسوپرماتریس موزون در اختیار قرار گرفت. در ادامه از طریق همگرایی سوپرماتریس وزین (در توان هفت)، ماتریس 
بیانگر این مطلب است که در میان 7نتایج ارائه شده در جدول ).7(جدول تشکیل و وزن راهبردهاي سوات حاصل گردید 

هاي و در رتبهداده استبه خود اختصاص 286/0بیشترین وزن را با مقدار یا رقابتییبخشتنوعهاي راهبردي، استراتژيگروه
) و راهبردهاي تغییر 199/0(یبخشتوسعه)، راهبردهاي تهاجمی یا 251/0(تدافعی و یا کاهشیراهبردهاي بعدي به ترتیب 

ي نظام گذاري و توسعهایجاد ساختار ارزشتهاجمی، راهبرد هايراهبرد) جاي دارند. در میان 14/0جهت یا بازنگري (
جادیحقوق آب و افیبازتعردر اولویت اول قرار دارد و پس از آن راهبرد 0471/0با وزن نسبی حسابداري مرتبط با منابع آبی

میتسه، راهبرد یبخشتنوعاستراتژیکی گیرد. در رابطه با گروهمی) در اولویت دوم قرار 0355/0(هاآبهتبادل حقيسازوکارها
) به ترتیب 094/0(مدوننیبا قوانیمحاکم اختصاصيریگشکل) و 192/0(منابع آبصیحاصل از تخصيمنصفانه منافع اقتصاد

تعادل بخشی به منابع داراي بیالن استراتژیکی تدافعی و کاهشی، راهبردهاي باشند. در ادامه براي گروهجایگاه اول و دوم را دارا می
و 0377/0ي به ترتیب با مقادیر کنشگران نهادیاهتمام تمامقیزیستی از طرمحیطيهاآبهتوجه به حقو منفی (کمی و کیفی)

جایگاه اول و دوم را در اختیار دارند.0362/0
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ي تخصـیص آب در آبخـوان   شـده مقادیر اثرگذاري، اثرپذیري، میزان اهمیت و شدت اثرگذاري و اثرپذیري راهبردهاي تـدوین -5جدول 
بهار–همدان

اولویتنوع اثر−+هاي راهبرديگروهنمادها

SO1
سیاسی و پذیرش نقش مشارکتی تمرکززدایی از قدرت 

1اثرگذار416/0219/0636/0196/0ذینفعان

SO2
رویکرد پویا بریمبتنریزي و تحقیق (استقرار نظام جامع برنامه

4اثرگذار291/0159/0451/0132/0محور)

SO36اثرپذیر-0906/0256/0347/0166/0هاي انتقالها و شبکهي زیرساختتوسعه

SO4
ي نظام حسابداري مرتبط با و توسعهيگذارارزشایجاد ساختار 

2اثرپذیر-196/0313/0509/0116/0منابع آبی

SO53اثرپذیر- 214/0267/0481/0053/0هاآبهبازتعریف حقوق آب و ایجاد سازوکارهاي تبادل حق
SO65اثرگذار228/022/0449/0007/0احداث صندوق سرمایه جهت اقدامات بنیانی
ST11اثرپذیر- 0512/0078/0129/0027/0حاصل از تخصیص منابع آباقتصاديتسهیم منصفانه منافع
ST22اثرگذار063/0035/0098/0027/0گیري محاکم اختصاصی با قوانین مدونشکل

WT16اثرگذار559/0279/0839/0279/0ایجاد سازوکارهاي ارزشیابی پیامدگرا
WT2(کمی و کیفی) 3اثرپذیر- 362/0699/006/1337/0تعادل بخشی به منابع داراي بیالن منفی

WT3
امر نمودنییاجراایجاد ساختاري توانمند و یکپارچه جهت 

4اثرگذار725/0288/0014/1436/0تخصیص

WT4
تدوین سازوکارهاي جبرانی و پرداخت غرامت و ایجاد تنوع 

5اثرگذار583/0361/0944/0221/0اقتصادي در مناطق مبدأشغلی و 

WT5
از طریق اهتمام تمامی زیستیمحیطهاي آبهتوجه به حق

1اثرپذیر- 521/0681/02/1159/0کنشگران نهادي

WT612اثرپذیر-224/0234/0459/00102/0تجمیع اراضی کشاورزي

WT7
و ممانعت از انحصارنهادمردمهاي ي سازمانتأکید بر توسعه

9اثرگذار435/0279/0715/0155/0دارانسرمایه

WT813اثرپذیر- 0817/0252/0334/0171/0هاي تهیه بیالن (کمی و کیفی)بهبود مکانیزم
WT92اثرگذار922/0267/019/1655/0ذینفعانآموزش و توانمندسازي

WT107اثرپذیر- 337/049/0828/0152/0در تخصیص منابع آبي انصافلزوم رعایت قاعده
WT1110اثرپذیر- 148/0494/0642/0345/0بهبود الگوي کشت
WT128اثرپذیر-173/0637/081/0464/0کارهاي نظارتیوسازیتتقو
WT1311اثرپذیر- 243/036/0604/0117/0هاآبگیري مجدد از پسایجاد امکان بهره
WO11اثرپذیر-0141/00141/00283/00003/0هاي نوینگیري از فناوريبهره

هاي راهبردي تخصیص آب در آبخـوان  مقادیر اثرگذاري، اثرپذیري، میزان اهمیت و شدت اثرگذاري و اثرپذیري گروه-6جدول 
بهار–انهمد

نوع اثر−+هاي راهبرديگروهنمادها
SO اثرگذار2/011/031/009/0یبخشتوسعهراهبردهاي تهاجمی یا
ST اثرپذیر- 099/015/0259/005/0یا رقابتییبخشتنوعراهبردهاي
WTاثرپذیر- 125/016/0285/0035/0راهبردهاي تدافعی یا کاهشی
WOاثرگذار101/0096/0197/00041/0راهبردهاي تغییر جهت یا بازنگري
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بهار– همدانآبخوانخصیص منابع آبی در ي تشدهاثرگذاري و اثرپذیري راهبردهاي تدوین-2نمودار 

SWOTهاي استراتژیکی وزن و اولویت راهبردها و گروه-7جدول 

هاي گروه
یوزن نسبنمادهاراهبردي

راهبردها
اولویت 
نسبی

وزن نهایی 
راهبردها

اولویت 
هاي اولویت گروههاي راهبرديگروهوزننهایی

راهبردي

SO

SO10315/040354/08

199/03

SO20229/060199/015
SO30331/03035/09
SO40471/010419/06
SO50355/020571/04
SO60286/050293/012

ST
ST1192/0118/01286/01
ST2094/02116/03

WT

WT10121/090143/020

251/02

WT20377/01042/05
WT30123/080132/022
WT40158/060188/016
WT50362/02041/07
WT60115/0120136/021
WT70116/0100175/017
WT80101/0130152/019
WT90116/0110162/018

WT10021/05031/011
WT11024/04026/013
WT1203/03032/010
WT130156/07021/014
WO114/01178/0214/04
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بر اساسزیستی بندي ابعاد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و محیط، جهت رتبهANPپس از برآورد وزن راهبردها از طریق 
).8شد (جدول بهره گرفته، از روش ویکور شدهنییتعهاي راهبردها و وزن

SWOTهاي راهبرديمابین گروهروابط-3نمودار 

بهار– ابعاد تخصیص در آبخوان همدانگیريماتریس تصمیم- 8جدول 
SO1SO2SO3...WT12WT13WO1ابعاد

65/319/378/3...68/359/329/4اقتصادي
01/328/118/2...87/209/39/1اجتماعی
18/301/365/3...519/484/2سیاسی

94/361/486/3...57/219/402/3زیستیمحیط

) براي هریک از ابعاد محاسبه گردید. الزم به S) و سودمندي (Rگیري از ماتریس تصمیم، مقادیر تأسف (در ادامه با بهره
است که مقدار یدر حالباشد این توضیح است که مقدار تأسف مرتبط با ابعاد بیانگر بیشترین مقدار سطري هر بعد می

مقدار گیري از مقادیر تأسف و سودمندي، در نهایت با بهرهگیرد. سودمندي جمع مقادیر سطري هریک از ابعاد را در بر می
.شده استارائه 9) که نتایج آن در جدول 5/0) برآورد گردید (در سطح اطمینان Qنهایی (

مقادیر سودمندي، تأسف و نهایی ابعاد مرتبط با تخصیص منابع آب– 9جدول 
بنديرتبهمقادیر نهاییمقادیر تأسفمقادیر سودمنديابعاد

338/009/0386/02اقتصادي
646/0178/0992/04اجتماعی
582/018/0936/03سیاسی

138/0035/001زیستیمحیط

با مقدار نهایی صفر به زیستیمحیطبعد ،ویکوراول و دوم شرط بر اساسبندي ابعاد بیانگر این مطلب است که در انتها رتبه
)، 386/0ابعاد اقتصادي (گیري در جایگاه نخست قرار گرفته است. از سوي دیگر ز مطلوبیت تصمیمدلیل کمترین فاصله ا

اند.را در اختیار گرفتهدوم تا چهارم هاي با توجه به ارزش نزولی مقادیر امتیازات جایگاه) 992/0) و اجتماعی (936/0سیاسی (
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بعد دیدگاه کارشناسان نخست بایدبر اساسبهار- همدانراهبرد تخصیص آب در آبخوان سازي جهت پیادهرو ز اینا
کوشش آبیکاهش فشارهاي وارده بر آن و جلوگیري از آلودگی و تخریب منابع جهت را مدنظر قرار داد و درزیستیمحیط
قرار گیرد و براي منطقه مد نظر زیستمحیطینیازباز توزیع آببراياستالزم،یطیمحستیزهايآبهحقباارتباطدرنمود. 

منطقهپاالییخودبه شرایط اکولوژکی منطقه توجه نمود و از ایجاد تغییرات بیش از اندازه باید همچنیند. گردریزيآن برنامه
اي که مورد تغییرات قرار منطقهبرايو اکولوژیکییطیمحستیزي بههاآحقنمودنمشخصبنابراین ؛ خودداري شودشدتبه

از سوي دیگر در راهبرد مزبور مباحث اقتصادي جایگاه دوم باشد. مؤثرسیاست ایناجتماعیاثراتکاهشدرتواندگیرد، میمی
چون منابع آب ثابتمنابعازاستفادهبر اساساقتصاديرشدکهاستالزمنکتهاینذکر. اندرا به خود اختصاص داده

تهدیدمعرضدرنیزطرف واگذار کنندهاقتصاد،منابعآنتدریجیشدنتهیبامواردگونهنیادر. میشودایجادیرسطحیز
صورت گیرد که منافع تمامی ياگونهبهباید منافع طرف اول را در نظر گرفت و توزیع باید شرایطگونهنیادرد. گیرمیقرار

عدمیاوتوجیهدرمهمینقشکنندهدریافتوطرف واگذار کنندهاقتصادوضعیتبررسیلذارا تأمین نماید. هاي درگیرطرف
گیري و نهادهاي مختلف تصمیمعد مزبور ببر اساس،گیردجاي میسیاسیبعدسوم گاهیدر جادارد. هاگونه پروژهاینتوجیه

شفاف، جامع و طوربهمنطقه مورد مطالعههاي گذارياجرایی باید بحران آب و واقعیت تغییرات اقلیمی را درك کرده و سیاست
وري مصرف آب همراه با انجام بحران آب را مدنظر قرار دهند؛ نهادهاي اجرایی در جهت کاهش مصرف و بهره،البته عملیاتی

هاي کشاورزي به سمت کاهش مصرف و مدیریت سیاستو کشور هدایت شوندالن هاي کهاي ذاتی خود طبق سیاستمأموریت
در این راه اثرات اجتماعی، بعد اجتماعی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است.در نهایت .هدایت شودآبتقاضاي

تخصیص آب نقشی هايهاي همسو با ترجیحات کشاورزان در توفیق و به نتیجه رسیدن سیاستنگرش و انتخاب سیاست
باهمگونهايمدلارائهيسوبهحیاتی خواهد داشت. در نهایت جهت رفع معضل بیان شده و کمک به افزایش بازده باید 

هاي پژوهش در خصوص ارزیابی نقاط قوت و ضعف یافتهاست که ذکرانیشادر نهایت گیري حرکت نمود.هاي تصمیممحیط
نقاط قوت تحقیق حاضر در نیترمهمباشند. الزم به توضیح است که ها حاکم میاین امر است که در محیط درونی، ضعفبیانگر

، و پذیرش نقش مدیریتی و مشارکتی ذینفعانگیري الگوهاي تفویض آبمشارکت ذینفعان در شکلي مواردي چون بر گیرنده
ها جهت ) در زیرساختغیرهعان (دولت، کشاورزان، صنایع و گذاري توأمان ذینفسرمایهو ایجاد سازوکارهاي تبادل حقوق آب 

و پرداخت غرامت یجبرانيسازوکارهاتیعدم کفاسوي دیگر باشند. ازمیمنافعمنظور کسب انتقال و تخصیص کارآمد آب به
عدم وجود ي و گذارمتیآب جهت قيهانهیدر برآورد هزهااتیمالویآلودگيهانهیگرفتن هزدهیناد، آبصیتخصيدر راستا

بهار –همدانآبخواننقاط ضعف ساختار تخصیص آب در نیترمهمب یافتن امر تخصیص آمناسب جهت فعلیتهاي زیرساخت
Domeneghettiدومنیقتی و همکاران (با تحقیقاتآمدهدستبهگردند. نتایج محسوب می et al., گاُ و همکارانو)2018

)Gao et al., آبخوانو تهدیدهاي سیاست تخصیص آب در هااز سوي دیگر در خصوص ارزیابی فرصتتطابق دارند.)2017
همچنین نتایج حاصل از این ارزیابی ها حکایت از آن دارند که در محیط بیرونی، تهدیدها حاکم هستند. بهار، یافته-همدان

مرتبط با توسعهيهايزیربحران آب در برنامهتیریمدگاهیجارشد،آگاهی فعاالن مدنی نسبت به محدودیت آبنشان داد که 
روي سیاست هایی هستند که پیشفرصتنیترمهمی از در اسناد باالدست،مناسب منابع آب موجودصیتخصبه توجه رشدو 

برداشتبهار در چارچوب –همدانآبخوانتهدیدهاي مرتبط با تخصیص آب در نیترمهمتخصیص آب وجود دارند. در ادامه 
وعدمباالآبیمصرفبامحصوالتزمین) و کشتگرمایشوبارشنزولیخشکسالی (روندقالبدراقلیمیقانونی، تغییراتغیر

Zhao(ژاو و همکارانهاي. نتایج مزبور با یافتهگیرندبهینه جاي میکشتالگويوجود et al., Koop) و کوپ و لئووِن (2016

& van Leeuwen., بهار در محدوده -همدانآبخوانفضاي راهبردي سیاست تخصیص آب در از سوییدارند.) تطابق 2015
برآوردهاي حاصله از روش دیمتل، اثرگذارترین گروهبر اساسالزم به توضیح است که گیرد.) جاي میWTراهبردهاي تدافعی (

باشد. امر مذکور بدان معناست که جهت التیام و بهبود شرایط موجود راهبردهاي هاي تهاجمی میراهبردي متعلق به استراتژي
نمایند که ایفاي نقش میاثرپذیرترین گروه استراتژیکی عنوانبهمزبور در اولویت قرار دارند. از سوي دیگر راهبردهاي بازنگري 

این امر دیمؤANPسازي سایر راهبردها به گروه استراتژیکی مزبور دست پیدا کرد. نتایج حاصل از روش باید از طریق پیاده
) بیشترین امتیاز نهایی را در میان 18/0(حاصل از تخصیص منابع آباقتصاديتسهیم منصفانه منافعاست که راهبرد 
خود گروگذاراننفعان و مندي ذيو در اولویت نخست قرار دارد. ماهیت تخصیص و لزوم بهرهنموده استراهبردها کسب 
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و گیري محاکم اختصاصی با قوانین مدونشکل، هاي نوینگیري از فناوريبهرهباشد. از سوي دیگر گویاي مطلب مزبور می
اند. در نهایت در هاي دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادهیتاولوهاآبهبازتعریف حقوق آب و ایجاد سازوکارهاي تبادل حق

.نموده استجایگاه نخست را تحصیل زیستیمحیطعد ببندي ابعاد، اولویت
گیري و پیشنهادهانتیجه

آب را بر عهده دارند باید زبرداري اهایی که بهرهقوانین و فعالیتها، ، سیاستزیستیمحیطبعد ذکر شده در هاي بر اساس بنیان
مدنظر قرار دهند که موارد انسجام اکولوژیکی را در وي عادالنه و قابل بازیابی برداري بلندمدت منابع، استفادهسه اصل بهره

هی نماید تا از دیدگاگذاران را ملزم میباشند که این امر سیاستگرا میمزبور خود با ابعاد سیاسی، اقتصادي و اجتماعی هم
يهادر طرحيبازنگر،ستیزطیمحاءیبرنامه جامع احنیتدواز راهکارهایی چون متابعتدر این راه محور پیروي نمایند. جامع

اقلیمی و طیمنطبق با شراداریتوسعه پايالگوهاجیترو،زیستیمحیطهاي آنان با ارزشسازگار نمودنو در دست مطالعه
پس از ،از سوي دیگر.را فراهم آوردزیستیمحیطتواند امنیت ، میو فاصله گرفتن از افراط و تفریطزیستیمحیطهاي ارزش
يمنابع آب و نامتناسب بودن الگوهاتیبا توجه به محدود. ، جایگاه دوم در اختیار بعد اقتصادي قرار داردزیستیمحیطبعد 

انکار رقابلیغتیواقعکیعنوانبهآب يصنعت و خدمات، ضرورت دارد ارزش اقتصاد،يکشاورزيهادر بخشيتوسعه اقتصاد
ی از اهمیت آب در اسناد باالدستياداقتصگاهیجادر این راه تبیین واضحپذیرفته گردد.يتوسعه و رشد اقتصاديهادر برنامه

يبرايو اقتصادیحقوقهايهنیزمو ایجاددولت انحصارعرضه آب از اي برخوردار است. از سوي دیگر خروج انحصارویژه
اشاره به این نکته ضروري است که گذاران باشد.بخش سیاستتواند یاريمییبخش خصوصيهاهیورود سرمابیو ترغقیتشو

امکان از طریق مذکورکهزیرا استیالزامامري نیزنیآب از زمتیتبعيجداسازيبرایحقوقو یقانونيهانهیزموجود
آب بر اساس يگذارمتیقالزم به توضیح است کهدر نهایت،.دشومیبا ارزش افزوده باالتر فراهم يهابخشاختصاص آب به 

(که در موارد یفیتکليهاتعرفهنییکه دخالت دولت در تعولی این الزام وجود داردامري حیاتی استآن يارزش اقتصاد
ینقش نظارتشده است) حداقل گردد و دولت عمدتاًصرفمختلف ميهاآب در بخشییناکاراو يورموجب کاهش بهرهيادیز

ياگونهبههاي مدیریت آب باید موارد ذکر شده سیاستيسازادهیپالزم به توضیح است جهت را ایفا نماید.کنندهلیتسهو 
این هاي اجتماعی را در جهت حفاظت از منابع آبی و انجام اقدامات سازنده در پی داشته باشند. برعمل نمایند که تحریک نظام

طراحی و اعمال گردند که تقویت بعد اقتدار حکمرانی آب را در پی داشته باشند و ياگونهبههاي تخصیص باید مبنا، سیاست
هاي مردمی جهت افزایش مشارکت ایجاد نمایند. همچنین باید از نهاد و تشکلهاي مردمسازماني الزم و کافی را برايانگیزه

هرگونه برنامه، اقدام و عملیاتی که منجر به ایجاد، توسعه و گسترش ساختارهاي دوگانه اقتصادي و اجتماعی در آبخوان شود، 
وري آب، اقتصادي نمودن آب و افزایش کارایی و اثربخشی؛ مزبور نباید به دلیل افزایش بهرهمبناي اصلبرجلوگیري گردد.

این اساس اقدامات صورت گرفته باید در نظام اقتصادي و یا اجتماعی و یا هردو را مجزا نمود و در مقابل یکدیگر قرار داد. بر
تمرکز صرف بر ساختار دوگانه يجابهبنابراین،نده عمل نماید. داري و بخش محروم ماجهت تقلیل فاصله نظام اجتماعی سرمایه

افزایی کارکردهاي و پیوندهاي تعاملی و سازنده توجه نمود تا به همبر روابطوري آب در این دو ساختار، باید و مقایسه بهره
باشد. از داشتهآب را نیز در پی ارزش اقتصادي و اجتماعی بهبوداقتصادي و اجتماعی دو بخش مذکور منجر شود و افزایش و 

آوردن تخصیص توانمند نیاز به ایجاد یک ساختار مدیریتی ادهوکراسی است. به بیان دیگر ادهوکراسی سوي دیگر جهت پدید
متخصصین در يبندگروهگرایش به ، ها بر اساس آموزششغلدرخصصقلیل، تتار رسمی ، رفساختار پویاهایی چون از ویژگی

، انجام انتخابیییتمرکززدای، ابزارهاي ارتباطی براي تشویق تنظیمات دوطرفه درون و بین گروهرتکیه ب، ايواحدهاي وظیفه
ییاقتضایبخشتیمسئول، عدم تمرکز در اختیارات، کیبوروکراتریغبر اساس یفرهنگ سازمان، هاي تخصصیبر اساس تیمکار
نفع در امر تخصیص هاي ذيهمکاري مابین بخشيحداکثر سازاین اساس جهت برخوردار است. برقوانین و ضوابط محدودو 

حاکم بر فضاي راهبرد تیعدم قطعزیرا که به دلیل شرایط متغیر همراه با ؛ گرددنیاز به یک ساختار ادهوکراسی احساس می
در ساختار نماید. هاي تخصصی متفاوت باشند را مطالبه میهاي منعطف و چابک که داراي تیمتخصیص، حضور سازمان

، باید این اساسبپردازند. بربه ایفاي نقش مؤثرياگونهبهشود که دولت و مردم، باید این نیاز احساس میتخصیص توانمند 
شفاف و هوشمندانه تعریف گردد که ماحصل همکاري و هماهنگی ياگونهبهمناسب هردو پایگاه قدرت نقش و جایگاه درست و

ي منافع توأمان را در پی داشته باشد. به بیان دیگر در راهبرد تخصیص تنها تکیه بر یک عامل، پدیدآورندهيحداکثر سازآنان 
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بهار را دچار مخاطره خواهد نمود. از این رو دولت –در آبخوان همدانوده و امنیت آبی بمؤثرعدم تعادل در مناسبات حکمرانی 
سازي راهبرد مزبور جهت پیادهبه تنهایی فاقد اقتدار کافی خواهد بود و مردم نیز به تنهایی از سرمایه، امکانات و تخصص کافی

ها را در پی نخواهد و ناکارآمدي نظامباشند. عدم همکاري این دو پایگاه قدرت چیزي جز افزایش فساد، نابوديبهره میبی
د:شوبهار ارائه می–همدانآبخوانصورت اجمالی چند پیشنهاد جهت بهبود شرایط تخصیص آب در در نهایت بهداشت.

تخصیص و عرضه آب؛هايهاي نوین جهت بهبود الگوگیري از فناوريبهره-
؛گروگذارانو ذینفعانو تقویت سازوکارهاي مدیریت مشارکتی با مدنظر قرار دادن ارتقا-
؛نهاد در امر تخصیص آبالمنفعه و مردمهاي عامي سازمانایجاد و توسعه-
؛ وجهت حفاظت از منابع طبیعیزیآبخي مدیریت ایجاد و توسعه-
هاي آموزشی از طریق کارگاه(برداران در میان بهرهآبیاستفاده کارآمد از منابع نهیدر زمازیمورد نيهاتوسعه و ارتقاء مهارت-

.)هاي عمومیو رسانه
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Abstract
The growing number of areas facing water scarcity necessitates adaptive water management strategies which
can be beyond traditional water supply and demand management methods. Present study was aimed at
identifying and ranking strategies of water allocation based on SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and
threats) technique. The results might help managers and planners by uncovering the challenges. In this
descriptive and applied survey, multiple criteria decision making (MCDM) method was used. The study
population was comprised of 43 field experts. A researcher-made questionnaire was used for data gathering.
Content validity of the questionnaires and the criteria were ensured using feedbacks from the experts and
screening process. The factors and dimensions were weighed and ranked using ANP and VIKOR respectively.
The results showed that the Stakeholders' participation in the formation of water allocation patterns and
inadequacy of compensation mechanisms are the most important strengths and weaknesses, respectively. The
awareness of civil activists about water scarcity and illegal extraction have been identified as the most important
opportunities and threats for the water allocation in the Hamedan–Bahar Aquifer, respectively. The results
revealed that based on DEMATEL, ‘strengths opportunities’ and ‘strengths threats’ were the most affecting and
the most affected factors among the group strategies, respectively. In addition, ANP showed that the “fair
sharing of economic benefits from water allocation” was the ‘top strength’ sub-factor. Based on VIKOR
method, “environmental dimension” was the most significant dimension. The results also indicated that to be
successful in the field of water allocation, it is comprehensive policies should be imperatively revised.
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