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مصرف كنندگان 

 نتايج اين تحقيق:

نهادهای مردمی آب و  – جهادکشاورزی سازمان – ایشرکت آب منطقه –شورای عالی آب 

 منابع طبیعی

 
 :هاي عيني موضوع در استان( معرفي مصاديق يا نمونه)همراه با تعريف دقيق مسئله  -1

باشید  رشید جمعییتر سیرعت در شهرنشیینی و      های اقتصادی میی های اجتماعی و تمامی بخشموضوعات آب مرتبط با تمامی حوزه

ایی  فشیار و   دهید   ای قرار میی صنعتی سازیر توسعه و گسترش کشاورزی و تغییرات اقلیمر همگی منابع آب را تحت استرس فزاینده

 نماید تنش رو به افزایش مدیریت مناسب ای  منبع حیاتی را بسیار پراهمیت می

ارزش بسیار واالییی نسیبت بیه دیگیر      در آنکشور ایران در بخش نیمه خشک کره زمی  قرار دارد پس خارج از ذه  نیست که آب 

از قنیات  امکانات فنی برای دسترسی بیه آب هیای زیرزمینیی     با وجود مشکالت فراوان و نبودنیز   در گذشته باشدداشته جهان مناطق 

دشیت   آبرییز  حوضیه قسمت اعظم اسیتان سیمنان در   در ای  میان   نمودندهای زیرزمینی و زیرسطحی استفاده میبرای دستیابی به آب

تری همچون کویر های کوچکحوضه از  شده وهای کشور محسوب حوضه یکی از کم باران تری  واقع شده است  ای  حوضه  کویر

کیلومترمربیع از دامنیه    5533محدوده مطالعاتی دامغان با وسعتی حدود   تشکیل می شود و   دشت گناباد رکویر نمک رحاج علی قلی

 8351کند  وسعت آبخوان ای  محدوده در فوالدمحله و دامغان جنوبی رشته کوه البرز تا دریاچه نمک حاجعلی قلی گسترش پیدا می

 35/51نمایند کیه بطیور متوسیط منجیر بیه      حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق از آن برداشت می 8183باشد که در مجموع می کیلومترمربع

 گرددمیسانتیمتر  35و متوسط افت سطح آب ساالنه معادل میلیون مترمکعب کسری مخزن ساالنه 

گیردد  کیاهش شیدید منیابع آب ناشیی از       محسیوب میی  تری  عامل اصلی توسعه استان سمنان  آب مهمتری  و از طرفی محدودکننده

های مختلف مصرفر  رویه از منابع آب زیرزمینی و از طرفی رشد شهرنشینی و افزایش تقاضا در بخش برداری های غیرمجاز و بی بهره

سمنان که با مشیکل کیم   هایی مانند  گاه استان تر نموده است  از طرفی مهمتری  تکیه نقش ای  ماده حیاتی را در موضوع توسعه شفاف

باشد  تنها راه پیشگیری از وقوع چنی  فجایعیر تحول سیریع و هوشیمندانه    کنندر منابع آب زیرزمینی آنها می آبی دسته و پنجه نرم می

 منطقه است  اجتماعیر اقتصادی و    رهای اقلیمی در مدیریت منابع و مصارف آبر مبتنی بر واقعیت

هار وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل  اندیشی برای کنترل افت و کسری مخزن حادث شده در آبخوان در راستای چارهدرسطح ملی و 

های خود درزمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغیاز کیرد ولیی بیا      برنامه 15بخشیر تغذیه مصنوعی و پخش سیالب در سال 

زمینه الزامی است و همچنی  نبیود عیزم جیدی مییان مقامیات عیالی        های دیگر که همکاری آنها در ای  توجه به عدم حمایت دستگاه

 .کشور در سالهای قبل و عدم تأمی  اعتبار کافیر نتایج مطلوبی از طرح حاصل نشد

 25های خود را در جلسه هشتم شورای عالی آب در سال  مجدداً با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهمر وزارت نیرو برنامه
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های غیر مجاز و نهایتا تبدیل به طرحیی شید تحیت عنیوان طیرح احییا و        ای تحت عنوان برخورد قانونی با برداشت تدا مصوبهارائه و اب

 25شیهریور   53پروژه که در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تیاری    83تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر 

های نیرور جهیاد کشیاورزیر صینعتر معیدنر تجیارت و کشیور        ز برای برای وزارت خانهتصویب شد و در کنار ای  طرح تکالیفی نی

 مشخص شد 

 :های طرح احیا را می توان به سه دسته تقسیم کرد پروژه

شیوندکه   هیا میی   ها و اطالعات در خصوص منیابع و مصیارف وضیعیت آبخیوان     هایی که منجر به تولید و تدقیق داده دسته اول: پروژه

 :عبارتند از

 های پیزومتری و اکتشافی حفر چاه  -8

 های پیزومتری به ابزارهای سنجش تجهیز چاه -5

 های مطالعاتی کشور تهیة بیالن و و بهنگام سازی بانک اطالعاتی محدوده -5

 برداری از منابع آب زیر زمینی را بر عهده دارند و عبارتند از: هایی که نقش کنترلر نظارت و بهره دسته دوم: پروژه 

 های گشت و بازرسی تقویت و استقرار گروه-8

 های حفاری ساماندهی شرکت -8

 مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب -5

 (های فنی و مالی از آنها )وزارت جهاد کشاورزی های آب بران و انجام حمایت ایجاد تشکل  -5

 (به روز نمودن سند ملی آب )وزارت جهاد کشاورزی -5

 (های کشور )سازمان زمی  شناسی و اکتشافات معدنی کشور ر دشتمطالعات فرو نشست د-3

 اطالع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی  -3

 :شود و عبارتند از ها می هایی هستند که مستقیماً منجر به ذخیره سازی آب در آبخوان پروژه  دسته سوم:

 های کشاورزی خرید و انسداد چاه-8

 های ممنوعه رزی در دشتهای کشاو جایگزینی پساب با چاه-5

 ها تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه-5

 های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب اجرای پروژه-5

  مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری )وزارت جهاد کشاورزی(-3

با توجه به افیزایش مصیرف فزاینیده آب     و در وضعیت فعلیآنچه در ادبیات موضوعی مدیریت منابع آب در مقیاس جهانی  از طرفی

  باشید میی گذشیته  ادبییات   با متفاوت مدیریتی آمده وجود به اقلیمر تغییر از ناشی  ها و از سوی دیگر کاهش منابع آب در همه بخش

ر مدیریت به رو  بخشی و بی  نسلی است  از ای  مضمون مدیریت جدید آبر ایجادتعادل پایدار بی  منابع و مصارف با رعایت عدالت

 .هم پیوسته منابع آب به عنوان یک رویکرد مدیریتی مطرح است

رویکرد مدیریت به هم پیوسته منابع آبر رویکردی است تا مدیریت و توسعه منابع آب به صورت پایدارر متعیادل و بیا لحیان منیافع     

میدخلر رقبیای مختلیفر بهیره بیرداران      هیای ذینفیع و ذی   محیط زیستیر اقتصیادی و اجتمیاعی صیورت پیذیرد  ایی  رویکیردر گیروه       

هیای مختلیف    دهد  رویکرد به هم پیوسته مؤلفیه  زیست را مورد توجه جدی قرار می کنندگان آب و همچنی  نیازهای محیط ومصرف

المللیی   ایر ملیی و بیی    در سیطوح مختلیف محلییر منطقیه    ذینفع و ذیمدخل های  های مختلف و گروه مدیریت منابع آب را در بخش

های  دخالن و بهره برداران آب در فرآیند تدوی  خط مشییمفعان یا ذینکند  ای  رویکرد تأکید زیادی بر دخالت همه ذ هماهنگ می

گیری  های تصمیم ملیر تصویب قوانی  اعمال حکمرانی مناسبر ایجاد هماهنگی مؤثر نهادی و تنظیم ضوابط و مقرراتر به عنوان راه
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هیای  ها در کنار پایداری در تمیامی زمینیه  آنچه در ای  تحقیق مدنظر است دستیابی به تعادل و احیای آبخوان   لذاپایدار منصفانه دارد

 باشد الذکر و ایجاد عدالت اجتماعی با مشارکت ذینفعان و ذیمدخالن میفوق

 
 :هاي اصلي مديريت به هم پيوسته منابع آب مؤلفه

هار راهبردهای مناسب  سازی محیط از طریق اتخاذ سیاست اصلی استوار است؛ اولر توانمندمدیریت به هم پیوسته منابع آب بر سه پایه 

هیا و راهبردهیا و قیوانینی کیه      پذیرد  دومر نهادسازی مناسب که از طریق سیاست و قوانی  توسعه و مدیریت پایدار منابع آب انجام می

 .سازی ابزارهای مدیریتی الزم جهت اعمال وظایف محوله شود و در آخر تهیه و فراهم باید به کار برده شوندر حاصل می

 :الزامات مديريت به هم پيوسته منابع آب

تری  الزامات اعمال مدیریت به هم پیوسته منابع آب عبارتند از: آب مطمئ  برای مردم ر آب مطمئ  برای تولید مواد غذایی ر نیاز  مهم

ها ردر نظر گیرفت  تغیییرات و توزییع زمیانی و مکیانی منیابع        ارحفاظت از اکوسیستمز های اشتغال بشر به آب و بهداشترتوسعه فعالیت

 سازی عمومی برآگاهآ

 

 :اصول مديريت به هم پيوسته منابع آب
توان به طور خالصه به شرح زیر بیان کیرد: بیه هیم پیوسیتگی میدیریت آب و       تری  اصول مدیریت به هم پیوسته منابع آب را می مهم

شود  مدیریت به هم پیوسته منابع آب  ای پشتیبانی می )انسانر آبر خاک و موجودات زنده( از ای  اصل به طور گستردهمحیط زیست 

ریزی آمایش سرزمی  تقوییت کیرد  بیا     محیطیر مدلسازی منابع آب و برنامه هم پیوستگی ارزیابی اثرات زیست توان از طریق به را می

هیار   مدیریت آب باید در کنار مدیریت دیگر منابع طبیعی مرتبط با آن نظیر خیاکر جنگیل    توجه به نگرش مدیریتی در سطح حوضهر

 .هوا و موجودات زنده صورت پذیرد

 :نگرش سيستمي به مسائل آب -

توان اجزای مختلف یک سیستم و ارتباط بی  آنها را تعریف و همچنی  مشیخص کیرد کیه     به وسیله یک نگرش سیستمی درستر می

 . .در یک نقطه از سیستم بر دیگر نقاط آن نیز تأثیر خواهد گذاشتایجاد اختالل 

 :دخالنيمفعان و ذينمشاركت وسيع ذ -

ای  اصل در ارتباط با قوانی  حقوقی و قضایی جدید است  همکاری و مشارکت مردم در حکمرانی آب باید در سیطح بیاالیی باشیدر    

شود که همه نهادها تشخیص  بل دفاع باشند  بیشتری  پیشرفت زمانی حاصل میهای گرفته شده باید شفاف و قا اما همزمان تمام تصمیم 

کنندگان در سیاختار میدیریت حوضیه     بدهند مؤثرتری  عامل پیشرفت کارر نیرو و اراده خود مردم است  باید توجه کرد که مشارکت

  .باید یک گروه معی  را تشکیل بدهند که شامل نمایندگان مردم است

 :اجتماعي توجه به ابعاد -

شود  بدی  ترتیب ای  اصیل   با ارزیابی اثرات اجتماعیر باید تضمی  شود که بعد اجتماعی سیاستگذاری پایدار در بخش آب اجرا می

 گیرد  زایی و تغییر درآمدها را در بر می مواردی نظیر گسترش عدالت اجتماعیر افزایش نقش زنانر اشتغال

 :سازي در همه ابعاد ظرفيت -

فعیان از دانیش و مهیارت کیافی بیرای کیاربرد کامیل        ینذ -حتی در سیطح دولتیی  -هم پیوسته بسیاری از فرآیند مدیریت بهدر سطوح 

هیم پیوسیته و    مدیریت به هم پیوسته منابع آب برخوردار نبوده و با مفاهیمی نظیر مدیریت منابع آبر میدیریت حوضیهر حکمرانیی بیه    

سیازی بیه    هیای راهبیردی ظرفییت     فعان بخش آب باید در طراحی و اجرای مؤلفیه ینبرای  ذنقش آنها در موارد مذکور آشنا نیستند  بنا

سازی مواردی نظیر افزایش آگاهی و دانش در زمینه  عنوان بخشی از فرآیند مدیریت به هم پیوسته منابع آب مشارکت نمایند  ظرفیت

 .شود ای و پایداری بازار را شامل می های پایه رساختآبر منابع اطالعاتی برای سیاسستگذاریر قوانی  و پیروی از آنهار زی
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 :بيني آينده مطلوب در دسترس بودن اطالعات و ظرفيت استفاده از آنها جهت سياستگذاري و پيش -

محیطیی حوضیه بیرای     ر بیوفیزیکیر اقتصادیر اجتماعی و زیسیت  های هیدرولوژیکی ای  اصل اوالً به اطالعات کافی در مورد ویژگی

های سیستم حوضه به فاکتورهیایی نظییر تخلییه فاضیالبر پخیش       بینی واکنش در سیاستگذاری و ثانیاً به توانایی پیش  آگاهانهاستفاده 

کند  برای انجام موارد مذکور در بند به مدلسیازی نییاز    های نگهداری آب اشاره می آلودگیر تغییر در کاربری اراضی و ساخت  سازه

 اید بیش از حد مورد نیاز پیچیده باشند ها نب ر که البته ای  مدل است

 هدفمند آب: و گذاري كامل نرخ -

کنندگان قدر آبی را که به صورت رایگان یا تقریبیاً رایگیان در اختییار آنهیا      ضرورت توجه به ای  اصل به ای  دلیل است که مصرف

های وسیعی که از ای  اصیل شیده    ندارند  با وجود حمایتای برای نگهداری و استفاده درست از آن  دانند و انگیزه گیردر نمی قرار می

درآمد حتیی بیا    های کم کنند ممک  است مصالح آدم گیرد که فکر می های زیادی نیز از طرف کسانی صورت می است ولی مخالفت

 .های مالی به آنها به اندازه کافی حفظ نشود اعطای کمک

 :توانمندحمايت دولت از طريق ايجاد و نگهداري محيط زيست  -

هیا و   های مختلف باید نقش رهبریر کمک و مشارکت در زمینیه توسیعه و انتقیال مهیارت     دولت مرکزی در مدیریت هوشمند ارگان

هیا از   های محلی ایفا نماید  از آنجایی کیه محیدوده خاصیی از مسیئولیت     های مالی و فنی را برای گروه همکاری جهت تأمی  حمایت

 .ای تدوی  شود که مشارکت مؤثر بی  همه نهادها را تضمی  نماید ستر بنابرای  قوانی  باید به گونهعهده یک نهاد منفرد خارج ا

 :هاي موجود به كارگيري فناوري -

سازی مدیریت با توجیه بیه    ای و منابع دانش جهت بهینه های حرفه ای  اصل در ارتباط با ابزارهای مدیریتی است و به استفاده از ارگان

 .کند اسب و مقرون به صرفه اشاره میهای من فناوری

 :هاي آبي حفاظت از منابع آب و محيط -

میلیارد مترمکعب زه آب کشیاورزیر   55های آبی باعث شده که هر ساله حدود  های انسانی به پهنه های ناشی از فعالیت ورود آالینده

 83تا  3واند با توجه به میزان غلظت آالیندگی از ت های آبی وارد شود  هر مترمکعب آب آلوده می فاضالب شهری و صنعتی به محیط

هیای آبیی در    مترمکعب آب سالم را آلوده نماید  بنابرای  با توجه به محدودیت منابع آب کشور حفاظت از ایی  منیابع آب و محییط   

 .ای قرار دارد اولویت ویژه

 :گذاري پايدار و مطمئن سرمايه -

دیریت به هم پیوسیته منیابع آبر بایید ییک تعهید بلندمیدت و شیفاف جهیت تیأمی           آمیز رویکردهای م برای تضمی  اجرای موفقیت

شیود بیویژه هنگیامی کیه      های مالی و انسانی از طرف دولیت انجیام پیذیرد  ایی  بیا درآمید حاصیل از آب سیالم تکمییل میی           حمایت

 کنند فعال باشند کنندگان محلی وسایل و خدمات که از بخش آب حمایت می تأمی 

 :نه منابع آبتخصيص عادال -

هیای   تیوان بیه حیل اخیتالف     گیری با در نظر گرفت  مسائل فنی و علمی اشاره دارد که با استفاده از آنهیا میی   ای  اصل به بهبود تصمیم

هیای چنیدمعیاره در    هیای موجیود نظییر تحلییل     تیوان از روش  هیای میورد اخیتالف پرداخیت  بیرای ایی  کیار میی         موجود در موضوع

 بخشی اجتماعیر اکولوژیکی و اقتصادی استفاده کرد  الحظات مربوط به تعادلها جهت م گیری تصمیم

 :اجتماعي-در نظر گرفتن آب به عنوان يک كاالي اقتصادي -

درنظر گرفت  آب به عنوان یک کاالی اقتصیادیر محیور اصیلی دسیتیابی بیه تخصییص عادالنیه و مصیرف پاییدار منیابع آب اسیت             

گرفت  نسبت سود به هزینه انجام گیرد و سود حاصل از مصارف آب به ازای یک واحد پیولی کیه   تخصیص بهینه آب باید با در نظر 

تر مانند آب شرب و  توان برای مصارف با ارزش شود برای جامعه بیشینه شود  به عنوان مثال آب با کیفیت باال را می برای آن هزینه می

 .تفاده کردآب با کیفیت پایی  را برای مصارف کشاورزی یا صنعتی اس
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 :رفع تبعيض در همه وجوه آن بويژه تبعيض جنسيتي در مديريت آب -

های مربوط به آب بایستی به زنیان   زنان نقش محوری در تأمی ر مدیریت و حفاظت آب دارا هستند  لذا در مدیریت و فرآیند فعالیت

 فرصت برابر با مردان داده شود 

 :وري آب ارتقاي بهره -

وری  تردید دارد از آنجایی که بهره های مصارف آن بویژه در بخش کشاورزی برای کشور ضرورتی بی ه جنبهوری در هم ارتقای بهره

کیلیوگرم اسیت بنیابرای  ارتقیای      5/3کیلوگرم در هر مترمکعب است و متوسط جهیانی ایی  شیاخص     2/1آب کشاورزی در کشور 

 .ای برخوردار خواهد بود وری آب از اهمیت ویژه بهره

 :ترين سطح ممکن تمركززدايي و واگذاري مديريت به پايين -

تفکیک وظایف حاکمیتی از صفی و تفویض اختیارات به واحدهای زیرمجموعه بیا توجیه بیه پیراکنش جغرافییایی و سلسیله مراتبیی        

 .ای برخوردار است سازمانی برای مدیریت آب از اهمیت ویژه

 

 

 تبیی  ضرورت و نیاز اساسی برای انجام ای  تحقیق:   -2

 :های زیر خواهد شدهای استان منجر به بروز بحرانادامه افت سطح آب در آبخوان

آبیدهی منیابع آب    درصید  53 تیا  51 بطور متوسط ظرف ده سال گذشیته  رچاهها و خشک شدن چشمه هار قنوات -

 کاهش یافته است در استان زیرزمینی 

 اراضی آبی تحت شرب منابع آب زیرزمینی رفت از بی   -

 افت کیفی منابع آب زیرزمینی و حرکت آبهای شور به سمت آبهای شیری  -

هیای  دشیت  نشست زمی  و از بی  رفت  مخازن طبیعی آبهای زیرزمینی وآسیب دیدن تاسیسات زیربنایی مستقر در -

 استان

 مصرف انرژی به دلیل افزایش عمق سطح ایستابیافزایش کف شکنی و جابجایی چاهها و در نتیجه افزایش  -

 -سیاسیی  مهاجرت مردم و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ که منجیر بیه بیروز ناهنجاریهیای اجتمیاعی و      -

امنیتی خواهد شد از تبعات خشک شدن منابع آب موجود و عدم امکان تامی  آب برای شربر بهداشت و اشیتغال  

 باشد می

 ت سیاسی کشور عالوه بر امنیت غذاییبه خطر افتادن امنی -

لذا یافت  راهکارهایی درجهت ایجاد پایداری در برداشت از منابع آب از ضروریات اصلی حوزه مدیریت منیابع آب اسیتان   

است  آنچه در ای  میان نیاز به توجه ویژه دارد ای  است که به علت تعدد عوامل مؤثر و پیچیدگی فضیای میدیریت منیابع و    

رسد  ب و نیز درازمدت بودن اثربخشی اقدامات در ای  فضار ضرورت تبیی  چارچوب راهبردی قطعی به نظر میمصارف آ

آب در کشور تا کنون چارچوب  بهم پیوسته منابعسازی مدیریت های پیشی ر برای پیادهمتأسفانه به علت عدم کفایت تجربه

جامعیر متناسب با شرایط اقلیمیر منابع آبر اجتماعیر اقتصادی و   در هر منطقه از کشور تبیی  نشده است  در واقعر تعیداد  

های مواجه با افت شدید سطح آب زیرزمینی و تشدید مشکالت اجتماعیر ضرورت تغییر نگرش در میدیریت  فزاینده دشت

سیازد  طراحیی چنیی     را نماییان میی  « ایمدیریت راهبردی منیابع و مصیارف آب در سیطح منطقیه    »به « ی شیوه جار»آب از 

باشید   های اقتصادیر محیطیر سیاسی و اجتماعی و نیز تحلییل همیه عواقیب محتمیل میی     چارچوبی نیازمند بررسی همه جنبه
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منیابع   بهیم پیوسیته  میدیریت  »آب به زایش مفهیوم  ریشه داردر و ترجمان آن در مبحث « پارادایم پایداری »چنی  نگاهی در 

 منجر شده است « آب 
 

 

 سواالت اساسي تحقيق:  -3

 قابلیت نجات منابع آب زیرزمینی را دارد؟ های مصوب شورای عالی آبآیا پروژه -

مالحظه مشکالت های مذکور بدون وجود یک چارچوب راهبردی و اجرا و موفقیت پروژهامکان  -

 ای وجود دارد؟منطقه

 باشد؟چه می محدوده مطالعاتیدر سطح  اجراییتدوی  یک برنامه مشکالت  -

 ؟باشد چه میمدیریت منابع آب بدون مشارکت تمامی ذینفعان معضالت  -

 از منظر رویکردهای جدید مدیریت منابع آب چیست؟ احیا و تعادل بخشی نقاط ضعف طرح حاضر -

بایستی از اعتبارات دولتی تامی  گردیده و منابع آب پایداری  ی مرتبط باهاهای پروژهچه میزان از هزینه -

 ها باشد؟ای دولتهای دورهسیاستبه وابسته 

 تا چه میزان شتاب دهنده و تا چه میزان مانع دستیابی به هدف نهایی است؟ آب قوانی ر مقررات و  حقوق -

 رفعلی اشد و یا تغییر در رویکردبسازی آب در استان میآیا نیاز به تغییر ساختار مدیریتی و تصمیم -

 سازد؟دستیابی به هدف نهایی را محتمل می

المان ها و معیارهای پایداری منابع آب در محدوده مطالعاتی دامغان شامل چه مواردی بوده و رابطه آن با  -

 پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی چه می باشد؟

پایداری و نجات منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی چه راهکارها و اقدامات تکمیلی جهت نیل به  -

 دامغان بایستی مورد مالحظه قرار گیرد؟

نقش هريک از دينفعان و ذيمدخالن در پايداري منابع آب چگونه است و چه اقدامات و برنامه هاي  -

 ها بايستي در اين محدوده متصور شد؟ اجرايي براي آن

 

 : )با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب استان حل خواهد  شد؟(دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان  -4

)پروژه های مرتبط با مفاهیم مدیریت بهم پیوسته منابع  بخشیطرح احیا و تعادلاصلی های ارزیابی پروژه -

 دامغان محدوده مطالعاتیدر  آب(

باهدف دستیابی  محدوده مطالعاتی راهبردی بمنظور مدیریت منابع آبتدوی  یک چارچوب اجرایی و  -

 به پایداری

بندی و اولویت محدوده مطالعاتیو تاثیرگذار در مدیریت منابع و مصارف آب در  های اصلیاحصا المان -

 هاها و فعالیتپروژه

 های جدیدها و تکنولوژیاستفاده از رویکردهار فناوری -
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 بحرانی در مدیریت منابع آبتعیی  نقاط حساس و  -

 قش هر بازیگر در ای  فرآیندنسازی و ختار تصمیم  ساتعیی -

 ای و محلیمنطقهعملیاتی بومی سازی و تدوی  یک برنامه استراتژیک و  -

 های مدیریت و اجراییبمنظور پرورش سیاستمحدوده مطالعاتی ایجاد یک سیستم تفکر در سطح  -

 مشارکت ذینفعان و ذیمدخالنایجاد یک ساختار و سیستم جهت  -

سازی سناریوها و در نهایت بمنظور شبیهمحدوده مطالعاتی یار در سطح وجود یک سیستم تصمیم -

 گیری درخصوص مدیریت منابع و مصارف آبتصمیم

 
 الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق :  -5

خشی )پروژه های مرتبط با مفاهیم مدیریت بهم پیوسته منابع بهای اصلی طرح احیا و تعادلارزیابی پروژه -

 مدیریت پایدار منابع آب و مولفه های موثر در ایجاد بحران آبی استاناحصا مشکالت آب( در استان 

 راهبردی ای وو تدوی  چارچوب اجرایی منطقه سازیبومی -

های  ها با پروژه و ارتباط آن منابع آبهای پایداری و مدیریت بهم پیوسته ها ومولفهدرنظرگیری المان -

 طرح احیا و تعادل بخشی

 محدودهتصمیم سازی مدیریت و ارائه مدل مفهومی  -

 ای  محدوده حکمرانی آبدر  ایجاد یک سیستم تفکر -

 سازیارائه یک ساختار مشارکتی در سیستم تفکر و تصمیم -

 سازی مدیریت منابع آبهای پویا در شبیهمدلاستفاده از   -

 محدوده مطالعاتیسازان یار با رابط کاربر پسند بمنظور استفاده تصمیمارائه یک سیستم تصمیم -

 
 رئوس كلي شرح خدمات:  -6

بخشی )پروژه های های اصلی طرح احیا و تعادلپروژهارزیابی نقاط قوت و ضعفر نقش و اثرگذاری  -

 مرتبط با مفاهیم مدیریت بهم پیوسته منابع آب( در استان

 هر پروژهطرح احیا و تعادل بخشی ومشکالت پیشروی  اصلی عدم تحقق اهداف پروژه هایدالیل  -

 مدیریت پایدار منابع آب و مولفه های موثر در ایجاد بحران آبی استان هایو چالش احصا مشکالت -

 سازی در مدیریت پایدار منابع آببررسی رویکردهای جدید مدیریتی و تصمیم -

 محدودهها در توسعه پایدار ها و چالشارائه فرصت -

 های طرح احیا و تعادل بخشی و ارتباط آن ها با پروژه تبیی  المان های پایداری در محدوده -

 ای  محدوده مطالعاتیتحلیل مکانیزم حکمرانی آب در  -

 هاآب و نقش هریک از سیاستگذاران در آن درموضوعهای مختلف سیاستگداری تبیی  سطح -
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 و حکمرانی آب برای سیاستگذاریتفکر  سیستم های ارائه -

 محدوده مطالعاتیارائه ساختار تصمیم ساز در  -

های مدیریت بهم پیوسته و پایدار منابع ای ومحلی با مالحظه مولفهتدوی  یک چارچوب اجرایی منطقه -

 آب

 های طرح احیا و تعادل بخشی و درصورت نیاز ارائه راهکارهای مکمل  بررسی اثربخشی هریک از پروژه -

جهت  های کوتاه مدتر میان مدت و بلند مدت در بخش مصارف کشاورزیحلتمرکز برروی راه -

ها و ارائه خط مشی و راهکارهای اجرایی  وری و ایجاد پایداری و درنهایت بررسی اثرات آن افزایش بهره

 در ای  خصوص

 آبی( تمرکز بر روی مدیریت منابع آب در سطح مزرعه )اراضی تخت شرب هر چاه یا منبع -

ها بر  برداری و مدیریت تلفیقی و اثرات آن و بهره محدوده مطالعاتیبررسی منابع آب سطحی و زیرزمینی  -

 یکدیگر

های مختلف و سناریوهای مدیریت بهینه منابع و مصارف در هر های و سیاست گذاریتدوی  استراتژی -

 سازیسیاستگذاری بمنظور تصمیم

 سازان و ذینفعانبا هدف مدیریت پایدار منابع آب و تعیی  تصمیمهای اجرایی ها و گامارائه پروژه -

های مختلف چارچوب ها و بخشتطییق و ارزیابی قوانی  و مقررات پیشتیبان و ارائه هریک در پروژه -

 اجرایی

 ارائه رویکرد و مدل تسهیل گری و مشارکت ذینفعان -

 سازهای حل اختالف و تصمیمارائه مدل -

 ها و اهدافبا جزئیات اجرایی و چالش آنالیز برای هر گام و پروژهارائه یک برنامه و  -

 سازی اصالحیهای کنترلیر نظارتی و بازبینی سناریوها ودرنهایت تصمیمها و سیکلارائه روش -

 ظور برآورد اثرات سناریوهای مختلفنبم برمبنای سیستم های پویاومدلسازی  محدودهشبیه سازی  -

ارزیابی نقاط های کاربر پسند هار آنالیزورها و رابطیار شامل پایگاه دادهر مدلارائه یک سیستم تصمیم -

 های پیشنهادیقوت و ضعف رویکرد اصلی و پروژه

 ها تعیی  نقش هریک از ذینفعان و ذیمدخالن در پیشبرد اهداف و میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری آن -

های استراتژی بر هریک آنالیزریسک سایر فاکتورهای عدم قطعیت ازطریق بررسی اثرات تغییر اقلیم و -

 و سناریوهای منتخب پیشنهادی

 سطح آبخوانتراز آنالیز ریسک سناریوها و سیاستگذاری های مختلف بر روی میزان افت یا افزایش  -

 معیارهای پایداریبررسی مزیت ها و معایب و درنهایت  بیی ت -

ها از منظر پایداری منابع آبر اقتصادیر اجتماعیر نتایج مورد انتظار و آنالیز آنها با تحلیل خروجی -
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 گروه تحقیقات کاربردی

 

 زیست محیطیر امنیتی و   

تصمیم سازی و  حکمرانیر ارائه پیشنهادات درخصوص قوانی ر مقررات و حقوق آبی و همچنی  ساختار -

 و ایرادات ساختاری آب منابع و مصارف مدیریت

های پیشنهادی و مواردی  ها و پروژه موانع و مشکالت اجرای هریک از گامارائه پیشنهادات درخصوص  -

 های مرتبط می باشد  که نیازمند بررسی و احصا توسط وزراتخانه

 

 حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشي : -7

 تخصص رديف
 حداقل مدرك

 مورد نياز
 تخصص رديف تعداد

حداقل مدرك 

 مورد نياز
 تعداد

 1 دکتری زراعت و باغباني -كشاورزي  3 2 دکتری ريزي منابع آببرنامهمديريت و  8

 هيدروژئولوژي 5
 کارشناسی –دکتری 

 ارشد
 حقوق 3 1

 –دکتری 

 ارشد کارشناسی
1 

 هيدورلوژي 5
 کارشناسی –دکتری 

 ارشد
 1 دکتری علوم اجتماعي 1 1

 آبياري و زهکشي 5
 کارشناسی –دکتری 

 ارشد
 GISسنجش از دور و  2 1

 –دکتری 

 ارشد کارشناسی
1 

     1 دکتری  اقتصاد كشاورزي 3

 

 تاييد دبير كميته تحقيقات :         

 

 شرکت آب منطقه ای سمنان   


