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آب وزارت رسمی الزم در سازمان  یندهايبسترها و فرآ

 میاقل راتییبا تغ یسازگار به منظور روین

 

و مهدی  3داوودرضا عرب، 8، فرخنده هاشمی*7سعید مريد
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 چکیده
  یاصالحات ازمندیکشورها ن یرسم هايدر سازمان میاقل رییبا تغ يسازگار

 دیا تأک. مقاله حاضر بباشدینم یاز آن مستثن زیاست که بخش آب ن يندیفرا
بخش،  نیا یدستگاه رسم یستگیآب کشور، ارتقاء شا یبر لزوم ارتقاء حكمران

اال، تالش به ب نییپا يكردیبر رو دیو تأک یمانپشییب يندهایتوجه به فرا
ا ر ییندهایآب، فرا یسازمان رسم اراتیبه اخت کینزد ينموده است در مرز

 قیتحق نیا هايافتهی نی. مهمتردیاحصاء نما میاقل رییآن با تغ يسازگار يبرا
آب  رسمیر تولید اسناد باالدستی، فرایندي که در آن سازمان ( د1 عبارتند از:

اشته هاي جدید برمنابع آب دکشور بتواند مشارکت مؤثري بر کنترل بارگذاري
در وزارت نیرو « تغییر اقلیم»ست پدیده ا ( الزم7خورد؛ باشد به چشم نمی

به رسمیت « ظرفیت بُرد» و «برداري پایداربهره»همراه با واژگانی مانند 
 یادگیري»( بسترسازي براي فرایندهایی که موجب ارتقاء 6شناخته شود؛ 

« حكمرانی آب»( نیاز است تا مبحث 5شود، بشدت ضرورت دارد؛ « سازمانی
متناسب با شرایط کشور تعریف و بسترهاي قانونی و نهادي براي مدیریت 

اجتناب پدیده خش غیرقابل( ریسک و عدم قطعیت، ب4مشارکتی فراهم آید؛ 
تغییر اقلیم است. در همین راستا، ایجاد فرایندهاي الزم براي مدیریت در این 

 ( الزم3گیري استوار ضرورت دارد؛ سازي براي تصمیمظرفیتمانند شرایط 
ست قبل از هرگونه تغییر ساختاري، مبانی نظري رویكردهایی مانند ا

چرخه هیدرولوژیكی در مقیاس مزرعه مدیریت »و « مدیریت جامع منابع آب»
( نهایتاً اینكه چنین سازگاري مستلزم 2در دستور کار قرار گیرد، « و حوضه

نی بینوع جدیدي از جهانگیري ادبیات جدیدي در سازمان رسمی آب و شكل
 گذاري کشور است. گیري و سیاستدر سطوح تصمیم

، ش آب، حكمرانیتغییر اقلیم، سازگاري سازمانی، بخ :کلمات کلیدی 

 ریسک و عدم قطعیت.
 

 13/7/1511تاریخ دریافت مقاله: 
  11/4/1511 :مقاله پذیرش تاریخ
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Ministry of Energy  
 

7S. Morid* , F. Hashemi2, D. Arab3, and M. Rajabi 

Hashjin4 

 
 

Abstract 
Adaptation to climate change in countries’ official 
organizations requires a set of process reforms in different 
sectors, including the water sector. Emphasizing on the need to 
improve the country's water governance, competence of the 
official water organization, and prioritizing no-regret measures 
as well as using a bottom-up approach; the present article 
aimed at identifying the processes required by the official 
water organization to adapt to climate change within a 
boundary close to its authority. The most important findings 
are: 1) in the development of macro-level documents there is 
no defined process with which the water sector controls new 
loads on water resources, 2) the climate change should be 
acknowledged in the Ministry of Energy and the legislations 
should be modified based on  new concepts such as 
"sustainable exploitation" and "carrying capacity", 3) the 
ground to promote "organizational learning" and 
"organizational flexibility" should be provided, 4) there is a 
need to define "water governance" in accordance to the 
country’s features and the legal and institutional frameworks 
for more cooperative management be provided, 5) risk and 
uncertainty are inevitable parts of climate change and it is 
essential to create the necessary processes for management and 
decision-making under these conditions (especially in coping 
extreme hydrological events), 6) beforemaking any changes in 
the structure of the organization, theoretical bases of some of 
the related key concepts like "integrated water resources 
management", “management of the hydrological cycle at farm 
and basin scales”, and “notational water accounting” are 
required to be defined and customized, and finally 7) such an 
adaptation requires new literature in the country's official 
water organization and the a new type of worldview at the 
decision-making and policy-making processes. 
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 مقدمه -7

طالق ا فرآیندي، عملیاتی و سازمانیبه اقداماتی  تغییر اقلیمسازگاري با 
ا کنند، تبه تبعات این پدیده اتخاذ می شود که کشورها براي پاسخمی

خسارات آن باال برند و در و  هاقابلیت خود را در غلبه بر یا جذب تنش
 Pittock)مند شوند هاي جدید مربوط نیز بهرهعین حال از فرصت

and Jones, 2000; Morid, 2014) همانگونه که در تعریف آمده .
نیز بخشی از اقدامات هستند که متعاقباً « سازوکارهاي سازمانی»است، 

ش بخشد. بخمیتغییراتی را در اهداف، ساختار و کارکرد آنها را ضرورت 
رسمی آب کشورها نیز از مهمترین بسترهاي سازمانی براي مقابله با 

دهد که این مهم بطور جهانی ها نشان میاست، اما بررسی تغییر اقلیم
ت اسنسبت به دیگر اقداماتِ سازگاري کمتر مورد توجه قرار گرفته

(Pesonen and Horn, 2014; Lupp et al., 2016 همچنین، از .)
ظر مطالعات نظري و تحقیقات که نهایتاً پشتیبان چنین اقداماتی من

هستند، بررسی توزیع مستندات موجود در پایگاه اسكوپوس حول 
گویاي آن است که به عنوان نمونه تا « تغییر اقلیمسازمان »موضوع 

درصد موارد به آن پرداخته شده بود که  7تنها در  7113انتهاي سال 
ه ب« حوزه مدیریت منابع آب»برد این موضوع در از بین آنها نیز کار

 نتوان به اولویت و جایگاه پاییرسد. دالیل این کاستی را میصفر می
بطور روزمره در جریان  يسازگارآن نسبت به سایر مواردي که در حوزه 

. بعضاً نیز در سطح (Linnenluecke et al., 2013) هستنند، ارتباط داد
ا ـب دشود، هرچناصل تغییرات اقلیمی انكار می ها،گذاريکالن سیاست

وي مانند رخدادهاي متوالی سیل ـه اثبات در تغییر الگوهاي جـوجه بـت
 ;Busch, 2011ه آن بیشتر شده است )ـهاي شدید، باور بو خشكسالی

Linnenluecke et al., 2013 با این وجود، به منظور سازگاري با .)
 سترهاي سازمانی و ابعاد عملیاتی آنچنین تغییرات محیطی، توسعه ب

هاي مربوط بیش از پیش نیازمند توجه است یدگیچیمقابله با پ يراب
(Jabbour et al., 2010.)  

 
غییر تپذیري سازمانی به هاي فوق، در پاسخ به آسیبرغم کاستیعلی
هاي یادگیري»، هرچند تغییراتِ چندانی در دستور کار نبوده، اما اقلیم

و ارتقاء ظرفیت آن نسبت به تغییرات محیطی مد نظر قرار « سازمانی
 .(Berkhout et al., 2006; Renato et al., 2017) گرفته است
ز بخشی ا« هاظرفیت سازگاري سازمان»ارزیابی و تقویت همچنین، 

باشد که بطور غیر مستقیم مورد توجه بوده است. در این اقداماتی می
با  (.Gupta et al, 2010) «1يسازگار تیظرفچرخ »راستا چارچوب 

چرخ  ایناست. ها توسعه یافته هدف ارزیابی ظرفیت سازگاري سازمان
واکنش  تی( ظرف6، 6يریادگی تی( ظرف7،  7( تنوع1 شش بعد شامل:از 

 2منصفانه ی( حكمران3و  3( منابع4، 4يرهبر یژگی( و5، 5خودسازگارانه

تعدادي نشانگر نیز هستند. با این شود که هر یک شامل تشكیل می
 متغییر اقلیهاي نهادي/سازمانی براي سازگاري با شناسی ظرفیتروش

هایی از آن در در موارد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه
-Leon) مكزیک، (Grothmann et al., 2013) شمال غربی آلمان

Camacho et al., 2014) و هلند (Klostermann et al., 2009) 
با استفاده از  Bagheri et al. (2019). در ایران نیز قابل ذکر هستند

اي و سازمان چرخ فوق، ظرفیت سازگاري شرکت سهامی آب منطقه
ررسی مورد ب تغییر اقلیمجهاد کشاورزي استان فارس را در سازگاري با 

و  گانه فوق را بطور نسبی منفی 3هاي قرار دادند. آنها تمامی مؤلفه
 گزارش کردند. به طور نسبی مثبت را  «ظرفیت یادگیري»تنها 

 
گذاري در سازگاري با از منظري دیگر و بر اساس چارچوب سیاست

( ارائه شد؛ اقدامات Lim et al., 2004) UNDP3تغییر اقلیم که توسط 
یل و )مانند س« تغییر اقلیم»جاري در برخورد با وقایع مشابه تبعات 

ها براي احصاء نقاط وان یكی از مهمترین شاخصخشكسالی( به عن
 3هاي مربوط در سازگاري یا ناسازگاريقوت و ضعف کشورها و سازمان

 Morid (2018)با این پدیده قلمداد شده است. با لحاظ این مهم، 
ور، مرکز ، ستاد خشكسالی کشستاد مقابله با بحران خشكسالیتشكیل 

کارگروه تخصصی خشكسالی و ملی پایش و هشدار خشكسالی و 
غییر تهاي آبی )مانند سرمازدگی را بررسی وظرفیت آنها را براي بحران

ود که ش( ارزیابی نمود. بر اساس نتایج این مطالعات، مشاهده میاقلیم
 یادگیري فردي، دانش رشد و کارشناسی بدنه یادگیري رغم رشدعلی

ر رخ نداده است. د سازمانی متناسب با آن در حوزه مدیریت خشكسالی
مدیریت »آن بحث  12ساله چهارم توسعه نیز ذیل ماده  4قانون برنامه 

نیرو بود نامه مربوط با وزارت ینقرارداده شد که تدوین آی« خشكسالی
 که اقدام عملیاتی بدین منظور صورت نپذیرفت. 

 
تر سازمان بخش آب کشور در با توجه به مقدمه فوق، لزوم ورود جدي

هاي مستمر کشور بعد از شود. خشكسالیسازگاري نمایان میحوزه 
آنچه در بهار سال  ي شدید، مانندهاالبیسو هر از چندگاه  1621دهه 

بعد از یک دوره خشكسالی بلند مدت رخ داد و مجدداً ورود به  1633
ا آن در و ضرورت سازگاري ب تغییر اقلیمهایی گویا از خشكسالی، نشانه

است. این مهم نیز هدف این مقاله « سازمانی»ز جمله ها اتمام حوزه
زند و تالش دارد تا با عمق بیشتري به سازمان رسمی آب را رقم می

ن است که موضوع مقاله پرداخت تأکیدکشور از این منظر بپردازد. قابل 
بر بخشی از  تأکیدنمودار سازمانی نیست، بلكه  ابه ساختار، تشكیالت ی
باشد در دستور کار سازمان رسمی آب الزم میفرآیندهایی است که 

 کشور قرار گیرند. 
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 رويکرد نظری تحقیق و منابع اطالعاتی -8

 هاي ذیل خالصه نمود:توان در بخشمبناي نظري این تحقیق را می
 
 تیریمد یدستگاه رسم یستگیآب کشور و  شا یلزوم ارتقاء حكمران -

 بخش آب

بر لزوم ارتقاء حكمرانی آب کشور به عنوان  تأکیداین تحقیق عمدتاً 
دارد و مصادیق آن را  تغییر اقلیماقدام محوري در سازگاري با شرایط 

 هینظردهد. در ادامه متأثر از در بخش رسمی آب کشور ارائه می
ارائه شده، محورهایی را در مسیر  Stoket (1998)حكمرانی که توسط 

در بررسی اطالعات دریافتی به آنها دهد که مطالعات خود مبنا قرار می
( عواملی که 1اي شده است که بخشی از آنها عبارتند از: توجه ویژه

ماید؛ نتررنگرا کم یو خصوص یدولت يهابخش نیب يمرزهاتوانند می
( ضرورت 6 نفعان؛( تعاریف نو از اختیارات و توزیع منافع بین ذي7

( رویكردهاي فنی و نظري و ابزارهاي 5مقررات و تقویت و اصالح 
 جدیدي که باید در این راستا توسعه یابند. 

 
 ارتقاء شایستگی دستگاه رسمی مدیریت بخش آب -

ین هاي خود و در عهاي مختلف دولت متأثر از تواناییشایستگی بخش
ند کلیت وزارتخانه، دولت، حال صالحیت نهادهاي باالدستی )مان

 Nur Afiah (2004)( هستند. چنین ارتباطی در تحقیق رهمجلس و غی
ن ارتباط کند که کیفیت ایمی تأکیدمورد بررسی قرار گرفته شده است و 

نند، کباالیی دارد. آنها در ادامه گزارش می تأثیرها برعملكرد دستگاه
نهادهاي باالدستی خود  ها حتی درصورت وجود کاستی دراین دستگاه

محور باال  5ی را در جهت سازگاري و تحقق بخشی از همچنان اقدامات
اي خود و هاي حرفه( ظرفیت1گیري از را دارا هستند. این مهم با بهره

( محدوده اختیاراتی که قانون 6( تعهدات اجتماعی مربوط؛ 7ارتقاء آن؛ 
( اعتقاد به توانایی در خودسازگاري و 5براي آنها تعیین کرده و 

توانند در حوزه اي رسمی و غیررسمی میگیري از نهادهبهره
بوقوع بپیوندد. این موارد در گزارش « تغییر اقلیمخودسازگاري با »

Kalbers & Fogarty (1995)  شده است. از این بابت،  تأکیدنیز
اند، مشمول قرار گرفته تأکیدفرایندهایی که در گزارش مورد 

ا قابلیت هویژگیهایی هستندکه بخش رسمی آب با اتكاء به این بخش
 مستقیم و غیر مستقیم بر آنها را دارد.  تأثیر

 
 11پشیمانیکارها و فرایندهاي بیتوجه به راه -

تحقیق حاضر اصالت باالیی بر ارزیابی اقدامات موجود از منظر 
سازگاري با تغییر اقلیم بجاي معرفی اقدامات جدید دارد. رویكردي که 

قرار گرفته است.  تأکیدنیز مورد  UNDP (Lim et al., 2004)توسط 

( مطالعات اسناد باالدستی و 1رو، اطالعات مورد نیاز تحقیق از: ازاین
( مصاحبه با 7 صی که براي آنها به عمل آمده است؛هاي خاتحلیل

( مطالعه میدانی برخی کارهاي شاخص 6 ؛11برخی مدیران و کشاورزان
مشارکتی دشت  طرح مدیریت»در حوزه مدیریت منابع آب مانند 

ذیل طرح  ( نتایج مطالعات برخی مطالعات فنی )عمدتا5ًو « نیشابور
جلد گزارش( احصاء  17شامل  تغییر اقلیمملی سازگاري بخش آب با 

ن در اکنوشده است. متعاقباً با بررسی آنها برخی فرایندهایی که هم
بخش رسمی آب کشور مغفول هستند، شناسایی شدند. ویژگی این 

هاي مربوط هم براي شرایط جاري و هم در آن است که یافته رویكرد
« شیمانیپبی»تغییر اقلیم قابل کاربرد هستند که اصطالحاً رویكرد 

سازي این فرایندها بدون گردد. بدیهی است که عملیاتیاطالق می
زا در سازمان بخش آب نیست که ابتدا به زا و برونهاي درونچالش

 شوند. ه اشاره میبخشی از آنها در ادام
 

تغییر های سازمان بخش آب در سازگاری با چالش -3

 اقلیم

صرفاً  تغییر اقلیمآل سازمان بخش آب کشور به حوزه ورود ایده
ست ا زا و در مرز اختیارات وزارت نیرو نیست؛ بلكه الزماي درونپدیده

شود  17سازياین مهم در چارچوب یک سیاست کالن در دولت جاري
ها )ازجمله بخش آب( در حصول به آن قدم و سپس زیرمجموعه

بردارند. در حال حاضر چنین موضوعی در دستور کار دولت نیست، در 
عین حال همانگونه که در باال اشاره شد، به معناي عدم امكان هرگونه 

هاي موجود در این اقدام نیز نخواهد بود. در ادامه به برخی از چالش
 شود.ته میمسیر پرداخ

 

 زا های برونچالش -3-7

جايگاه تغییر اقلیم در سازمان دولت جمهوری اسالمی  -3-7-7

 ايران 

 تغییرسه برخورد کالن سازمانی را با ها در سطح جهان اصوالً دولت
بندي براساس اند. این دستهدستور کار قرار داده در اقلیم

که در پاریس انجام شد، احصاء  COP2116کنندگان در نشست شرکت
اي خاص )مانند وزارت خانه( تعریف وزارت1عبارتند از: گردیده که 

( قرار 7 که رویكرد بسیار محدودي بوده است؛تغییراقلیم پاکستان( 
هاي موجود که معموالً با وزارت گرفتن آن در کنار عنوان وزارتخانه

و تغییراقلیم  زیستزیست بوده است )مانند وزارت محیطمحیط
تغییر »( نبود عنوان 6اندونزي(؛ این رویكرد فراوانی بیشتري دارد و 

ها و تعریف وظایف جدید در کدام از وزارتخانهدر عنوان هیچ« اقلیم
هاي موجود براي سازگاري با این پدیده که رویكرد دستورکار وزارتخانه



 
 

 
 

  7047، تابستان 8تحقیقات منابع آب ايران، سال هجدهم، شماره 

Volume 18, No. 2, Summer 2022 (IR-WRR) 

34 

 

ایاالت متحده  توان درغالب است. به عنوان نمونه، رویكرد سوم را می
هاي دولتی مانند: ها و آژانسآمریكا مشاهده کرد که بسیاري از بخش

زیست، اداره عمران، سازمان ملی اقیانوس و آژانس حفاظت محیط
ه اتحادی»وزارت کشاورزي و در سطح ایاالت نهادهایی مانند  اتمسفر،

سازي هاي خود جاريتغییر اقلیم را در فعالیت« استانداران غرب آمریكا
اند. دلیل اصلی آن نیز گستره اثرات و تبعات این پدیده بر نموده
هاي مختلف است که همراهی، هماهنگی و کار مشترک حوزه

 کند وهاي مختلف را در سطوح ملی، ایالتی و محلی طلب میبخش
 (.Rosenberg, 2018فراتر از ظرفیت یک سازمان خاص است )

 
د. در کنعمدتاً از رویكرد سوم تبعیت میایران به لحاظ سازمانی نیز 

تی ترین نهاد دولرسمی« هوا و تغییر اقلیمآب و ملی دفتر »حال حاضر 
معاونت محیط زیست »ذیل  1631است که در سال  تغییر اقلیمبراي 

تأسیس شده است. بخشی زیست سازمان حفاظت محیطدر « 15انسانی
 ها،نامهآیین قوانین، دوین( ت1باشد از: این دفتر عبارت میاهداف از 

 هاي( همكاري7 نظارتی؛ و یاجرای هايو دستورالعمل استانداردها
ها نامهمتفاه و هاپروتكل ها،درکنوانسیون فعال و مشارکت المللیبین
آموزشی. مهمترین فعالیت این دفتر نیز  و فرهنگی هاي( فعالیت6و 

تغییر آب و هواي دولت جمهوري اسالمی ایران هاي ملی تهیه گزارش
یون به دبیرخانه کنوانس هاي اجرایی، به منظور ارائهبا مشارکت دستگاه

بوده که تاکنون  UNFCCC(14( تغییر آب و هواي سازمان ملل متحد
شود، در سه مورد به انجام رسیده است. همانطور که مالحظه می

 بر گذاري جديتأثیرانی براي محدوده و وظایف این دفتر، ظرفیت چند

 در زین آب حوزه دردولت براي سازگاري با این پدیده را ندارد.  سازمان
اتی در این مصوب 3/3/1635در تاریخ آب  یعال يجلسه شورا نیام71

ریزي الزم به برنامه»خصوص وضع شد. در بند اول آن آمده است که 
تفاده از ، با اسیر اقلیمتغیمنظور تدقیق و اجراي اقدام ملی سازگاري با 

ریز و هاي آبفصول منابع استانی و حوادث غیرمترقبه در مقیاس حوضه
اي هدر معرض آسیب، انجام پذیرد. )کلیه دستگاه هاي شدیداًاستان

 دموجواین مصوبه  تحقق بر یمبن یگزارشالبته  13ربط(اجرایی ذي
ی مصوبات رسم. در مجموع آنچه را که بتوان به عنوان سازمان و نیست

کافی  توانند محرککشور براي سازگاري با تغییر اقلیم اذعان نمود، نمی
 براي سازمان بخش آب باشند. 

 

برخی موانع در ورود دولت به حوزه سازگاری با تغییر  -3-7-8

 اقلیم 

گین هاي سنهزینه تغییر اقلیمها به بحث سازگاري با ورود جدي دولت
رد تواند مانعِ پیشبی را در پی دارد که میسیاسی، اقتصادي و اجتماع

ن یک بحث جهانی است ـاقدامات و تحقق اهداف سازگاري شوند. ای
جنبش جلیقه »ه ـه عنوان نمونــبشود. ه ایران نمیــو محدود ب

در فرانسه که سپس کشورهاي زیادي را دربرگرفت، مربوط « دهارز
اي و مالیاتی گلخانهجهت کاهش گازهاي  است به تعهدات فرانسه در

 دـه قیمت سوخت اضافه شـب« مالیات کربن»ه تحت عنوان ـود کـب
(Bejar-Garcia, 2018.)  این جنبش صدمات سنگینی را براي فرانسه

برخی مصادیقی که براي به همراه داشته است. در همین راستا نیز 
 تر است، عبارتند از:کشورمان ملموس

احتی ربر بوده و تغییر آن بهکه بشدت آبالگوي توسعه کشور ( 1
میسر نیست. از مصادیق بارز آن بارگذاري توسعه صنایع فوالد و 
پتروشیمی در شرق و فالت مرکزي کشور است که همچنان ادامه 

 دارد؛
ی( که موجب )از جمله الگوي غذایتغییر الگوي مصرف جامعه ( 7

 وابستگی بیشتر به آب شده است؛
ساله  4قانون برنامه  61)مانند ماده  هاي امنیت غذاییسیاست( 6

خودکفایی محصوالت راهبردي( و  34تأکید %توسعه ششم و 
بارگذاري بیش از ظرفیت بُرد بر منابع آب کشور و اشتغال متعاقب 

 خواهد بود؛ آن که هرتغییر در آن همراه با مشكالتی براي دولت
 ها، مناطق و اقشار مختلف جمعیتیبخش تغییر اقلیمتوزیع آثار ( 5

ه دهد. در نتیجه با توجه بخود قرار نمی تأثیررا بطور یكسان تحت 
این موضوع و همچنین توزیع ناعادالنه ثروت در جوامع )مانند آنچه 

تر است(، اکنون در کشور متوجه شهرهاي کوچککه هم
سازگاري نیز بطور عادالنه توزیع نخواهد شد. این هاي هزینه

موضوع به عنوان عامل اصلی اعتراضات جنبش جلیقه زردها اذعان 
 (؛Bejar-Garcia, 2018) شده است

با توجه به  هاالوصول براي دولتهاي سریعحلارجحیت راه( 4
جاي اصالحات هاي چهار ساله آنها، تمرکز اقدامات را بهدوره

ه دهد. نمونهاي سریع سوق میحلساختاري عمیق، بیشتر به راه
هاي هاي مربوط به توسعه سامانهگذاري و یارانهبارز آن، سرمایه

آبیاري تحت فشار است که همواره از مهمترین اقدامات دولت در 
روزه خالف آن اثبات شده کاهش مصرف آب قلمداد شده که ام

(. به عنوان نمونه براي حوضه Perry & Pasquale, 2017) است
جویی ممكن صرفه Delavar et al. ( 2019a)بختگان، -طشک

در بهترین شرایط ممكن برآورد  3% ها را حدوداز توسعه این سامانه
 12هایی بدلیل اثربرگشتیکردند. در واقعیت نیز چنین کنترل

(Delavar et al., 2020)  آن بر منابع آب تجدیدپذیر، نه  تأثیرو
تنها باعث کاهش مصرف و محافظت از منابع آب نخواهد شد، 

در نتیجه یک اقدام سازگاري به بلكه افزایش را هم بدنبال دارد. 
 Nazari et al. (2019)شود. در ادامه میتبدیل  13ناسازگاري

https://hir.harvard.edu/author/bejar-garcia/
https://hir.harvard.edu/author/bejar-garcia/
https://hir.harvard.edu/author/bejar-garcia/
https://hir.harvard.edu/author/bejar-garcia/
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ا ها ربراي این سامانه ارزیابی اقتصادي مهندسی از یارانه دولت
براي همین حوضه به عمل آوردند. آنها هزینه هر یک متر مكعب 

دالر براي دولت و درآمد حاصل  7تا  4/1جویی شده را آب صرفه
 دالر برمترمكعب برآورد کردند.  4/1از آن را براي کشاورز 

 

زای بخش آب در سازگاری با تغییر های درونچالش -3-8

 اقلیم

موارد قبل، سازگاري سازمان رسمی آب کشور با مشكالت  گذشته از
 گردد: زایی نیز مواجه است که در ادامه به آنها اشاره میدرون

 

قانون تشکیل وزارت نیرو و تمايل آن به بارگذاری  -3-8-7

 برمنابع آب

 به منظور»شود: قانون تشكیل وزارت نیرو اینگونه آغاز می 1ماده 
ین تأم منابع انرژي و آب کشور و همچنین تهیه وحداکثر استفاده از 

در نظام « 13حداکثري»ها، این وظیفه طی سال...«. انرژي و آب 
گذاري وزارت نیرو بسیار نهادینه شده و نقش سازمانی و سیاست

رگ رتبه ایران به عنوان سومین سدساز بزاي را یافته است. کنندهتعیین
گیري ثر از این جهتأتواند متمی( Financial Tribune, 2022دنیا )

، «ظرفیت بُرد» هاي دیگري مانند:پارادیمباشد. اما، درحوزه سازگاري 
، اصالت دارد که با این بند «71توسعه بازتولید»و « آوريارتقاء تاب»

و  ست در وزارت نیروا طور اصولی، الزمقانون همراستا نیستند. لذا، به
یدا جایگاه الزم را پ تغییر اقلیماصل قانون آن، این واژگان کلیدي و 

کنند و متعاقباً وظایف وزارت نیرو متناسب با آن تنظیم شود. هرچند، 
 راه طوالنی براي آن قابل تصور است. 

 

 ضعف در سنجش چرخه هیدرولوژيکی -3-8-8

الت ادارات آبیاري و تشكیسیس وزارت نیرو و انتقال وظائف متعاقب تأ
(، این وزارتخانه به Anonymous, 2022) کشاورزيمربوط به وزارت 

فرایندهاي سیكل هیدرولوژیكی که بخشی از آن نظارت بر شكلی از 
داري دارد، فاصله معنا تأثیردهد و برحوضه در مقیاس مزرعه رخ می

گیرد. سایه این حلقه مفقوده همچنان باقی است و تبعات آن بر این می
برنامه  64. به عنوان نمونه در ماده شودسازمان به تدریج مشهود می

ه با منظور مقابلدولت مكلف است به»ششم توسعه اینگونه آمده که 

 رازت ... جبران و زیرزمینی هايسفره بخشی بهتعادل... آبیبحران کم
رد میلیا یازده برنامه قانون اجراي پایانی سال در که میزانیبه آب،

موضوعاتی در مقیاس حوضه آبریز( اقداماتی را  )تماماً« مترمكعب شود
هاي تحت فشار انجام دهد که مهمترین آن هم توسعه سامانه

)موضوعی با مقیاس مزرعه( و تخصیص یارانه براي آن است. دو 

موضوع در دو مقیاس مختلف، درحالیكه هیچ فرایند سازمانی براي 
وزارت نیرو  چه در -سنجش چرخه آبی بین این دومقیاس وجود ندارد

مدیریت ». در نتیجه اقدامات منتهی به -و چه در جهاد کشاورزي
ر ناپذیمعطوف به بخش کشاورزي و جزء جدایی که عمدتاً« مصرف آب

است، در فضایی مبهم و غیرقابل ارزیابی به  تغییر اقلیمسازگاري با 
 رود و در فرایند سازمان رسمی آب کشور نیز جایگاهی را ندارد. میپیش

 

 های بین بخشینبود بسترهای الزم برای برنامه -3-8-3

هاي و اثرگذاري چندبخشی آن پاسخ تغییر اقلیمماهیت پدیده 
هاي جامع آب و تالش در مدیریت چندبخشی نیز نیاز دارد. طرح

در  1621خصوص بعد از اواسط دهه پیوسته منابع بهیكپارچه و بهم
 ها، رویكردها و نتایج مربوطاین طرحدستور کار وزارت نیرو قرار گرفت. 

دالیل مختلف از جمله ابهام در جایگاه وزارت جهاد کشاورزي  بنا به
ان نفعها(، عدم حضور ذيکننده اصلی آب در این طرحعنوان مصرف)به

هاي آب رسمی و غیررسمی در سطح استانی و محلی )حتی سازمان
هادي نتوانستند اي بودن مباحث ناي( و همچنین حاشیهمنطقه

کارکردهاي مورد انتظار را داشته باشند. لذا، نبود سازوکارهاي کافی 
هاي اجرایی مند با دستگاههاي نظامبراي سازمان بخش آب و همكاري

ن تواند در ایشود. البته شوراي عالی آب میاز دیگر موانع محسوب می
نشان  نجلسات آکلیدي داشته باشد، ولی بررسی صورت زمینه نقش

براي رسیدن به چنین کارکردي را دهد که این شورا فاصله زیادي می
 (. Saghafian et al., 2019; Hobe Vatan et al., 2021) دارد

 

 خشکسالیتجربیات قبل از مديريت  -3-8-0

گذاري در اشاره شد، بر اساس چارچوب سیاست همانگونه که قبالً
( ارائه Lim et al., 2004) UNDPسازگاري با تغییر اقلیم که توسط 

د گویاي ـوانـتریت وقایع حدي )مانند خشكسالی( میـد، مدیـش
ررسی ـد. در بـاشـب« تغییر اقلیم»ظرفیت یک کشور در سازگاري با 

سیر تغییرات و تحوالت سازمانی در وزارت نیرو طی دو دهه اخیر با 
ه و نكرد هاي مستمر، این پدیده جایگاه الزم را پیداوجود خشكسالی
شود که حتی پست گرفته مشاهده میهاي انجامبراساس پیگیري

 ن درحالیــسازمانی تخصصی نیز براي آن تعریف نشده است. ای
اي ـهر ساختارــب تأکید انی و ارتقاء آن باـه مؤلفه سازمـد کـاشـبمی

ت اي اقلیمی اسـهبحران« دیریت ریسکـم»چندبخشی، بخش اصلی 
(Wilhite et al., 2001  .) 
 

سوابق کشور در مدیریت  Morid (2020)تر، در بررسی عمیق
 و ( تحقیقات7 عملیاتی؛ ( سازمانی،1محور، شامل  4خشكسالی را در 
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 ( رویكردهاي4خشكسالی و  ( مدیریت5؛ مالی هاي( حمایت6 فنآوري؛

نیز  کند. نهایتاًمی بنديدسته کشور ساله 4 توسعه هايبرنامه
کند که در مجموع رویكرد جاري کشور در برخورد با گیري مینتیجه

خرین مصادیق از آبوده است. « مدیریت بحران»این پدیده اصطالحاً 
واکنش دولت به اعتراضاتی بود که بواسطه خشكسالی در آن نیز نحوه 

طی تنها یک  یافت و متعاقباً در خوزستان بروز 1511تابستان سال 
 ریال بدین منظور اختصاص یافتارد میلینشست، بیش از یازده 

(IRNA, 202171)ست که براي یک طرح اصولی ا . این درحالی
ر نیاز هایی به مراتب کمتمدیریت خشكسالی براي این استان به بودجه

 گیرد. لویت قرار نمیوخواهد بود که در ا
 

توان نظارت بر بارگذاری بر منابع آب بر اساس  -3-8-5

 االدستیهای توسعه و اسناد بطرح

این بخش، سازمان بخش آب با دو چالش متفاوت مواجه است.  براي 
اي اجراییِ هابتدا اینكه فرایندي براي بررسی اثربخشی اقدامات دستگاه

دیگر و بخصوص وزارت کشاورزي ندارد. به عنوان نمونه در مرجع 
(Akbari, 2016اینگونه اذعان می ) شود که طبق برنامه توسعه ششم

هاي تحت فشار در سال میزان هزارهكتاري سامانه 311توسعه  از قِبل
شود. اما، هیچ فرایندي در سازمان جویی میمیلیارد مترمكعب صرفه 11

رسمی آب کشور براي سنجش چنین اظهارنظرهایی که در ادامه مبناي 
شوند، وجود ندارد. با فرض وجود چنین هاي بیشتر میتوسعه

ا آن دهد که توان مقابله بگذشته نشان میسازوکارهایی نیز تجربیات 
عدم » Tayefeh (2016)به اندازه کافی وجود ندارد، آنچه به تعبیر 

شود. برخی از مصادیق آن عبارتند الزم بخش آب اطالق می« اقتدار
( عدم توانایی براي دریافت یارانه براي کنتورهاي هوشمند در کنار 1از: 

ي تحت فشار و حتی قرارگرفتن آن به هاي آبیاریارانه دولتی سامانه
( شكل حق راي آن در 7 ؛شرط براي دریافت یارانهعنوان پیش

که « عالی شهرسازي و معماري ایرانشوراي»شوراهایی مانند 
ید هاي جددهنده عدم توانایی کافی براي جلوگیري از بارگذارينشان

 برنامهكعبی میلیارد متر م 74بیش از ( بارگذاري 6بر منابع آب است و 
که از . درحالی(Haji Moradi, 2017توسعه ششم برمنابع آب کشور )

ارد این مواهداف این برنامه جبران بیالن منفی آب کشور بوده است. 
بر لزوم اقتدار فنی و سیاستی بیشتر سازمان بخش آب کشور براي ورود 

 دارند. تأکید تغییر اقلیمبه حوزه سازگاري با 
 

فرايندهای جديد در سازمان بخش آب لزوم ورود  -0

  تغییر اقلیمهای برای مديريت ريسک و عدم قطعیت

هاي در منابع مختلف مالحظات مشترکی در خصوص ویژگی
هاي قطعیتهاي سازگاري با تغییر اقلیم از منظر ریسک و عدمسازمان

 ;Huntjens et al., 2012; Lawrence, 2015آن اعالم شده است )

Sayers et al., 2016) همراه با  که در ادامه به چند مورد از آنها
 شود.مصادیق مربوط در کشور اشاره می

 

 مديريت ريسک  -0-7

ریت هایی است که باید در مدیریسک تأثیرتحت  تغییر اقلیممدیریت 
سازمان بخش آب نهادینه شوند. این مهم در گزارش هیئت ویژه 

نیز براي ارتقاء مدیریت بخش آب براي  1633هاي سال سیالب
 ,SPCIF)قرار گرفته است  تأکیدبرخورد با چنین وقایعی، مورد 

. دراین راستا، توسعه فرایندهاي سازمانی براي ارتقاء سازگاري 77(2019
 هستند: تأکیدمدیریت از این منظر قابل 

بتواند  دیسازمان با و توزیع آن: تغییر اقلیمشناسایی ریسک  -
ریسک ناشی از این پدیده و اثرات آن را در ذیل مجموعه خود و 
متعاقباً بر ذینغعان شناسایی نماید. سپس، پاسخ مناسب سازمانی 
و ایجاد تعادل بین تبعات این پدیده بر آنها را تدوین نماید. داشتن 

ها یكی از آبیبرنامه براي اعمال عدالت در سود و ضرر کم
-Zarezadehكن است. نمونه آن مطالعه رویكردهاي مم

Mehrizi (2011)  است. وي با استفاده از چهار روش
 ، مقید75شده تعدیل ، نسبی76نسبیشامل: قوانین  ورشكستگی

، توزیع کاهش آب 73یكسان و مقید به ضرر 74یكسان سود به
هاي واقع در حوضه قزل اوزن را بین استان تغییر اقلیمحاصل از 

یر هاي اخهاي آبی بین استانی که در سالچالش بررسی کردند.
رخ داده و بشدت نیز در حال رشد است، ضرورت توجه به توسعه 

سازد. این وضعیت در فرایندهاي الزم در این زمینه را روشن می
که عراق در هاي فرامرزي نیز تشدید شده، بطوريحوضه

هاي خود از کشورهاي قرارگرفتن حقابه تأثیرخصوص تحت 
ی ، روي تسهیم ضررکاهش منابع آبتغییر اقلیمباالدست بواسطه 
 کیدتأهاي اخیر دارد که بخصوص در ماه تأکیددر اشكال مختلف 

 . 72بیشتري را یافته است
هاي دیگر، هاي بلندمدت: از ضرورتتوانایی ارزیابی ریسک -

فراهم آوردن بستر الزم براي ارزیابی کارکرد بلند مدت مدیریت 
 هايست. باید توجه شود که تصمیمات امروز، توانمنديا هاطرح

توانند توزیع و شدت دهد و حتی میثیر قرار میأآتی را تحت ت
با  Ahmadi et al. (2020)دهند. قرار  تأثیررا تحت  ریسک



 
 

 
 

  7047، تابستان 8تحقیقات منابع آب ايران، سال هجدهم، شماره 

Volume 18, No. 2, Summer 2022 (IR-WRR) 

33 

 

دارند که چگونه اشاره می« دهیبازي عالمت»استفاده از 
تخصیص آب نحوه  رود واطالعات غیردقیق در حوضه زاینده

هاي مختلف و نهایتاً توجه هاي انتقال بین بخشحاصل از طرح
اي هها، چه تبعات منفی براي بخشتک بعدي به اقتصاد این طرح

 غیرصنعتی و بخصوص محیط زیست به همراه داشته است. 
ل هاي در حاتوانایی مدیریت شرایط پیچیده ناشی از ریسک -

رایط حدي مواجهه بیشتر با ش اقلیمتغییر تغییر: از بارزترین تبعات 
و تبعات فنی، اقتصادي و اجتماعی آن است. سازمان بخش آب 

ریت هاي این مدیباید، در ساختار خود بیش از پیش به پیچیدگی
هاي نظري و فنی براي آن بپردازد. از مصادیق و توسعه زیرساخت

در حوضه کرخه بود که مدیریت  1633ي سال هاالبیس بارز آن،
دست را ینرفتگی مناطق جمعیتی و کشاورزي پایگآن بشدت آب

ده شداد. در زمان تصمیم براي عبور حجم ذخیرهقرار  تأثیرتحت 
رغم مخالفت بخش آب، سدکرخه از ترازهاي بحرانی آن؛ علی

تري سازي بیشوزیر کشور مسئولیت آن را به عهده گرفت و ذخیره
آنچه در این واقعه تجربه گردید، نبود  .(SPCIF, 2019) انجام شد

سازوکازهاي مناسب براي مدیریت ریسک چنین شرایطی بود که 
بایست از قبل در ساختار سازمان رسمی آب نهادینه شده باشد. می

سامانه »و « نامه سیالبنظام»البته در این خصوص 
 «هاي هواشناسی و هیدرولوژیكی مؤسسه تحقیقات آببینیپیش

ن آب و برق خوزستان اقدامات مثبتی از مدیریت ریسک و سازما
 هستند که باید تقویت شوند.   البیس

 

و  IPCCهای گیری با استفاده از اطالعات دادهتصمیم -0-8

 های آنهاعدم قطعیت

ل هاي ذاتی دارد. بخش غیرقابقطعیت، عدمتغییر اقلیممدیریت پدیده 
 73(AOGCMهاي اقلیمی )لاندازهاي مداز چشم اجتناب آن نیز ناشی

اختالفات قابل توجهی را با هم  و سناریوهاي مربوط هستند که بعضاً
 هاي ممكن هستند.بهترین دادهدارند؛ با این حال در وضع موجود، 

Kundzewicz & Stakhiv (2010)  دارند که براي مدیران، میاشاره
د بعضاً هم کارکرکار با این میزان تفاوت در اعداد و ارقام مشكل است. 

 دانند. دراین اطالعات را تنها در حد مطالعات محققین دانشگاهی می
هاي گیريرویه معمول تصمیمها حال، استفاده از این نوع داده هر

 ها به اینگیريسازمانی کشور نیست؛ ولی الزم است در تصمیم
اطالعات توجه شود. در این راستا یک بستر نظري براي مدیریت 

ا، هان بخش آب نیاز خواهد بود تا بتواند با استفاده از این دادهسازم
د. را اعمال نماین« پذیر و استوارتصمیمات انعطاف»هایی مناسب روش

 با استفاده از رویكرد Delavar et al. (2019a)به عنوان نمونه 

، نقش اقداماتِ برنامه توسعه ششم )مانند 73«گیري استوارتصمیم»
و تغییرالگوي کشت( را در پایداري منابع آب حوضه آبیاري نوین 

 IPCCتغییرات بارش و دماي گزارش پنجم  بختگان در بازه-طشک
(Massah et al., 2019 ) ،مورد بررسی قرار دادند. در این خصوص

اصالح استاندارهاي جاري کشور و توسعه استانداردهاي جدید در 
 توصیه شده است.  Morid et al. (2019)شده توسط مطالعه انجام

 

 پذيری سازمانی انعطاف -0-3

ي هاهاي مورد نیاز سازماناز دیگر ویژگی« پذیري سازمانیانعطاف» 
قرار  تأکیدنیز مورد  OECD61است که توسط  تغییر اقلیمسازگار با 

(. از نتایج این ویژگی سازمانی، پویایی و OECD, 2018گرفته است )
هاي دقیق از وضعیت اقلیمی است. ینیبنگري در غیاب پیشآینده

)کارگروه آموزش و مدیریت منابع  1633سیالب  گزارش هیئت ویژه

و  «محور–نقش»هاي درگیر سیل را به دو گروه نیز سازمان انسانی(
کند که بخش آب وزارت نیرو جزء دسته تقسیم می« محور-پست»

مانند مدیریت هایی شود )دسته دوم مربوط به سازماناول تلقی می
اند(. این گزارش در براي این موارد بوجود آمده بحران است که کالً

مدیریت معمول بخش آب کشور، هفت الیه از وزیر نیرو تا سطح 
 سپس متناسب با استانداردهاي مدیریت سدها را شناسایی کرده است.

 سه ثرحداکاین تعداد باید به  یبحران طیشراکرده براي  تأکیدجهانی، 
تقلیل یاید. بدین ترتیب توصیه شده است که براي بخش آب باید  هیال

هاي متفاوت منابع انسانی و ساختاري تمهید گردد که متناسب چیدمان
با شرایط عادي و بحرانی تجدید آرایش نمایند. بدین معنا که در شرایط 
بحرانی، هفت الیه مرسوم سریعاً به سه الیه کاهش یابند و پس از 

 (.SPCIF, 2019جدداً به شرایط نرمال بازگردند )مبحران، 
 

های سازگاری با تأمین مالی برای توسعه زيرساخت -5

 تغییر اقلیم 

تبعات منفی و سنگینی را به اقتصاد کشورهاي منطقه منا  تغییر اقلیم
 شده تأکید ،همچنین (.Nazari, 2019) از جمله ایران وارد خواهد کرد

 ریزي وبرنامه که سازگاري با آن باید در سطوح مختلف نظام است
اي( این کشورها، از جمله بخش آب، ریزي )ملی، بخشی و پروژهبودجه
سازي شود. این گزارش در عین حال، فقدان و کمبود منابع مالی جاري

ا ها در این کشورهترین محدودیت در پرداختن به این نوع طرحرا اصلی
د. ازاینرو بر توسعه و تنوع بخشی به این منابع با مشارکت کنعنوان می

ه، هاي صورت گرفتداشته است. طبق بررسی تأکیدبخش خصوصی 
 يبرا 7141در بخش آب تا افق  تغییر اقلیمهزینه سازگاري با 

 تونس و هیسور ران،یا یاسالم يجمهور مصر، ر،یالجزا يکشورها
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 (Nazari, 2019)است شده برآورد  مترمكعب هر بر دالر 63/1 حدود
 7 حدود 7141 افق در آب سازيشیرینهاي البته این مقدار براي طرح

 از استفاده با آب سازيشیرین هايگزینه در و مترمكعب بر دالر
 شده برآورد مترمكعب بر دالر 34/1 تا 6/1 بین پذیرتجدید هايانرژي
 مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق راستا این در است.

 هايچالش از تعدادي به ایران بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي
 داردمی اشاره آبی هايطرح در گذاريسرمایه براي خصوصی بخش

موارد ها در مقایسه با بر بودن طرحبر و زمانسرمایه (1 از: عبارتند که
ها و مشكالت قابل حساسیت (7 ؛هاي اقتصاديسایر بخشمشابه در 

بیش حاکمیت ( 6 مربوط؛محیطی، اجتماعی، سیاسی و فنی توجه زیست
یندها، ابهام و پیچیدگی در فرآ( 5 ؛هاي سیاسیدخالتو دولت از حد 

طوالنی بودن دوره بازگشت ( 4و  جذب سرمایهدر ها و ضوابط نامهآیین
 ,Shafiee, 2015; Malekian) آنهابودن نرخ بازده سرمایه و پایین

. بدین ترتیب، رفع اصولی این موارد الزمست در دستور کار (2019
سازمان بخش آب قرار گیرد، هرچند تمامی آنها در حیطه اختیارات 

« صادشوراي عالی اقت»هایی مانند نیست، ولی باید از ظرفیت بخش آب
 براي حل این موانع استفاده نماید. 

 

 بسترسازی برای ارتقاء حکمرانی  -4

 همواره مورد توجه مدیریت بخش آب بوده« حكمرانی خوب»بحث 
 OECDشده توسط سازمان و دراین خصوص مبناي ارائه  است

باشد که است. اما، الزم به ذکر می بیشتر مورد توجه بوده (2018)
حكمرانی انواع مختلفی دارد که برخی از آنها ظرفیت مناسبی براي 

حكمرانی دارند؛ مانند  تغییر اقلیمسازگاري سازمان بخش آب با 
و  حكمرانی سیستم زمین، 67زیستمحیطحكمرانی ، 61انطباقی

وعه . این مجم(Fröhlich and Knieling, 2012) كمرانی ریسکح
توانند در حصول به یک تعریف ملی از حكمرانی آب کمک کنند و می

 سازي نیز بشود.سپس نهادینه
 

 حکمرانی ريسک -4-7

ریت مدی»اي که در طرح جهت تبیین بهتر مطلب باال، اقدام برجسته
( به انجام رسید، با Alipour et al., 2017« )مشارکتی دشت نیشابور

مقایسه  (Selby & Jiwan, 2016)« كمرانی ریسکح»چارچوب 
ا و در هتوانست الگویی مناسبی براي سایر دشتگردد. این طرح میمی

د. باشد، ولی در مسیر کار با مشكالتی مواجه ش تغییر اقلیمسازگاري با 
ثر بر شكست آن با این مدل مؤدر ادامه فرایند توسعه و عوامل 

 عف سازمان بخششود و سپس براین اساس، ضحكمرانی ارزیابی می
کردن اینگونه اقدامات براساس این آب وزارت نیرو براي نهادینه

است که در اینجا هدف اصلی یک  تأکیدقابل  چارچوب بررسی شود.
 هاي این طرح به کار بیشتريمقایسه تطبیقی است و بررسی چالش

باشد. با توجه به این نیاز دارد که خارج از افق کاري این مقاله می
گردد و ، در ادامه ابتدا معرفی مختصري از این چارچوب ارائه میمقدمه

 شود که براساس بازیدهايسپس به بررسی تطبیقی آن پرداخته می
 اندرکاران طرح نیشابور صورت گرفته است. میدانی و جلسات با دست

 
در  ریسکآگاهانه مدیریت سازي پیاده، این نوع حكمرانی براي اصوالً

مواردي مانند مدیریت خشكسالی و کم آبی و در مقیاس محلی تدوین 
به نمایش درآمده  1آن در شكل دهنده تشكیلهاي مؤلفهشده است. 

براي ایجاد تغییر که بنیان الزم  نفعان(ذي) «مردم( »1که عبارتند از: 
د. اصلی هستنبازیگران خود آنهاست و مدیریت از طریق  هايدر شیوه

انی، سازي انسظرفیتهبري، اردي مردم در نبر تقویت توانم لفهمؤاین 
( 7از خطر و مدیریت مربوط تمرکز دارد؛ مهارت و دانش براي آگاهی 

وه نحدارد و در آن به  تأکیدکه بیشتر بر ابعاد نهادي  «سازوکارها»
یک  حصول بهمدیریت براي  این درها آن مشارکتارتباط افراد و 

نفعان در این راستا، نقش ذي. توجه دارد ایداررویكرد هماهنگ و پ
و قانونی،  سیهاي سیاچارچوبو شبكه مربوط،  رسمی و غیررسمی

که در آن  «فرایندها( »6دهند و را تشكیل می مؤلفهبخشی از این 
 هاي پایش،سامانه مانند)ریزي، محصوالت عواملی مانند برنامه

 ها و جرایم( جاي دارد. مشوقو موارد مالی )مانند ( ي توسعههاطرح
 

 مديريت مشارکتی دشت»مقايسه تطبیقی فرايند طرح  -4-8

 «حکمرانی ريسک»با چارچوب « نیشاپور

به با پیشگامی کشاورزان نخ« مدیریت مشارکتی دشت نیشابور»طرح 
هاي محلی و آگاه آن و همچنین تعامل سازنده بخصوص سازمان

مدیریت منابع آب زیرزمینی این دشت )تاحدي هم استانی و ملی( براي 
تدوین گردید. مطابق آنچه در قبل اشاره گردید؛ در ادامه اقدامات، 

ندي بدسته« حمكرانی ریسک»هاي آن در چارچوب توفیقات و کاستی
 شود: و مقایسه می

 مردم:  -مؤلفه اول

( در این فرایند دو تن از کشاورزان پیشرو، مورد اعتماد 1الف( رهبري: 
فهیم منطقه نقش بسیار مؤثري را در پیشبرد این برنامه معمول  و

اي هداشتند. مواردي مانند ارتباط مستقیم با کشاورزان براي حذف چاه
بود  بدیل آنهاغیرمجاز و نصب کنتورهاي هوشمند بخشی از تالش بی

( هدایت و همكاري مؤثر امور آب و جهاد کشاورزي نیشابور با 7و 
فردوسی مشهد بخشی از اقداماتی بودند که در همكاري دانشگاه 

 گنجند. می مؤلفهچارچوب تعریف این 

https://iranthinktanks.com/author/awnrc/
https://iranthinktanks.com/author/awnrc/
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Fig. 1- Risk governance building blocks (= Done, x= Not done and both refers to incomplete action) 

(Adopted from Selby and Jiwan, 2016) 
= انجام نشد و هر دو به اقدامات ناقص اشاره دارند( x= انجام شد، ) سکيررانی حکمهای سازنده مؤلفه -7کل ش

 (Selby and Jiwan, 2016از مرجع ) )اقتباس

 
نفعان ذي« آگاهی»: از اولین اقدامات در این زمینه، ارتقاء ب( آگاهی

برداران و حتی هایی باحضور بهرهبرگزاري نشستبود که از طریق 
در این خصوص از  داران به انجام رسید.به دو با چاه هاي دومالقات

ا، ههمكاري دیگر نهادها مانند: بسیج و روحانیت، ظرفیت دانشگاه
اموزان در مقاطع مختلف و بانوان در جهت تبیین بحران ها، دانشرسانه

 ولیت اجتماعی استفاده شد؛ آب، پایداري سرزمین و مسئ
 .(ج( ظرفیت انسانی )اقدامی قابل توجه در این راستا مالحظه نشد 

 فرايندها: -مؤلفه دوم

ریزي آن آغاز شد و برنامه 1637ریزي: این اقدام از سال الف( برنامه 
ه چهار بنا شد ک« گیري آبمیز تصمیم»با تعریفی نهادي تحت عنوان 

( 6 ؛( امور منابع آب7 ؛برداران( بهره1شد: اصلی را شامل میپایه 
 ( دانشگاه؛5جهادکشاورزي و 

بران، کنتورها توسط ( با همكاري و حمایت انجمن آب1ب( مالی: 
هاي هاي مالی براي کاهش هزینه( مشوق7کشاورزان خریداري شد؛ 

 نظر گرفته شد؛در کارشناسی و کاهش جرائم اضافه برداشت
( تغییرالگوي 7 ؛هاي فنی مورد اعتمادد گروه( ایجا1ج( محصوالت:  

( 5 ؛ها در ایام زمستان( بستن چاه6 ؛مصرفکشت به سمت گیاهان کم
هاي ( انسداد گسترده چاه4نصب گسترده کنتورهاي هوشمند و 

 زنند. بخشی از محصوالت این طرح را رقم می غیرمجاز

 سازوکارها:  -مؤلفه سوم

( توجیه نمایندگان مجلس شوراي 1 الف( چارچوب سیاسی و قانونی:
 ؛اسالمی نسبت به این طرح

( استفاده از ظرفیت شوراي حفاظت از منابع آب 1ب( ترتیبات نهادي:  
( همكاري انجمن 7استان، شوراي پیشگیري از وقوع جرم ویژه آب، 

( استقرار یک 6برداران براي حفاظت از منابع آب زیرزمینی و بهره
سازمان جهادکشاورزي در امور آب نیشابور براي تسریع نیروي دائم از 

  هاي بین بخشی؛در هماهنگی
( براي ایجاد هماهنگی با سایر ادارات شهرستانی، 1ج( مشارکت: 

موضوع در جلسه فرمانداري نیشابور تبیین شد و مورد حمایت قرار 
 «برانانجمن صنفی آب»( مشارکت کشاورزان و بخصوص 7 ؛گرفت

 هايالتحصیالن در ایجاد تشكل( ظرفیت فارغ6شد و  در طرح جلب
  روستایی مورد استفاده قرار گرفت.

 

 های طرح براساس چارچوب حکمرانی ريسککاستی -4-3

همانگونه که آمد، این طرح در ادامه با مشكالتی مواجه شد که 
« حكمرانی ریسک»هایی که براساس چارچوب مهمترین کاستی

 توان از آنها برشمرد، عبارتند از: می

« چارچوب سیاسی و قانونی» مؤلفه( 1 ،«سازوکار»مؤلفه  در زمینه

این مجموعه ظرفیت الزم را  ابطور محدودي مورد توجه قرار گرفت، ی
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هاي قانونی نداشتند. لذا، مدیران بعدي محلی و براي ایجاد محمل
ود ز اختیارات قانونی خاستانیِ بخش آب، برخی مصوبات قبلی را خارج ا

؛ بدین «ترتیبات نهادي( »7و اي بودند( )شاید هم سلیقهدانستند می
برداران( براي حفاظت از منابع بهره معنا که از مردم )در اینجا انجمن

برداري و نقشی که آنها باید بهرهآب زیرزمینی دعوت شد؛ ولی در بحث
 اد، )مجدداً بدالیل قانونی یها داشته باشندر صدور مجوز و تغییر پروانه

اي( اعالم شد که محدودیت وجود دارد، مشكلی که در ادامه با سلیقه
 شود.کاران طرح مواجه میرانداعتراض دست

بیشتر در « سازي انسانیظرفیت»( بخش 1 ،«مردم» مؤلفهدر زمینه  
حد آگاهی از طرح بود؛ اینكه ساختاري براي ادامه این فرایند و 
توانمندسازي مردم براي رهبریت و مدیریت آن بوجود آمده باشد، جاي 

 تردید است. 
 

 ها برای سازمان رسمی آب آموزه  -4-0

یت مشارکتی دشت نیشابور به انجام رسید، رآنچه در طرح مدی
سازمان رسمی آب کشور به همراه دارد که هاي مهمی براي آموخته

ه هستند. قابل توج تغییر اقلیمبراي شرایط فعلی و سازگاري با پدیده 
جایگاه مردم از  دایما( قبول تغییر در پار1مهمترین آنها عبارتند از: 

( نقش مؤثر مدیران 7 ؛اي با اختیار و قدرت الزمبردار به مجموعهبهره
ها و از طرفی خطر اتكاء در اینگونه حرکتهاي دولتی خالق سازمان

هاي بدیل رهبران مردمی و سرمایه( نقش بی6 ؛به فرد بجاي سیستم
( لزوم توسعه بسترسازي قانونی و پایدار براي این نوع 5 ؛اجتماعی

به  صورت منتهیمدیریت قبل از هرگونه اقدام عملیاتی که در غیر این
( ایجاد سازگاري در اهداف بین 4 ؛شودسرخوردگی مردم می

( ایجاد بستر الزم در اشتراک 3 ؛هاي رسمی و نهادهاي مردمیسازمان
منافع، قدرت و مسئولیت )دخالت توأمان مردم در حفاظت و 

سازي براي مشارکت و ( ارتقاء آگاهی عمومی، ظرفیت2 ؛برداري(بهره
 ؛اطالعات ادلها و تبگیريبسترسازي براي شفافیت در فرایند تصمیم

هایی مانند: هاي رسمی و مردم به واژه( حساس کردن سازمان3
حقوق »و « هاي اجتماعیمسئولیت»، «سازگاري»، «پایداري»

( باور به 3 که در ادبیات طرح فوق نمایان بود؛« هاي آتینسل
هاي نهادي که در عین حال پاسخگو هم باشد )از نقاط سازيظرفیت

ها، گیريهاي مردمی در فرآیند تصمیمشارکتضعف مالحظه شده در م
فقدان سازوکاري براي پاسخگویی به تصمیماتی است که به خواست 

( ارتباط و پیوند تصمیمات از مقیاس محلی 11 گیرد(؛آنها صورت می
 ؛«حكمرانی چند سطحی»عبارتی لزوم  به استانی و سپس ملی و به

( حضور مؤثر 17زیابی و ( توسعه سازوکارهاي الزم براي پایش و ار11

ر گآن به عنوان یک کنشگر فعال و تسهیل دانشگاه و استفاده از ظرفیت
 الطرفین. مرضی

 

ها و اطالعات بدون ايجاد بستر مناسب در تولید داده -9

 مناقشه

سازمان رسمی آب باید بتواند راهبرد مناسبی براي توسعه پایگاه 
ان دسترسی به آن را براي اطالعاتی مرتبط با تغییر اقلیم و امك

د شده است که فرایند تولی تأکیدهاي مختلف فراهم آورد. از طرفی گروه
عان نفاي صورت گیرد که مورد قبول همه ذيو توزیع داده باید بگونه
. نمونه چالشیِ این نوع (Turton, 2003) و بدون مناقشه باشد

مصرف »و « يریزمنابع آب قابل برنامه»اطالعات در کشور، میزان 
هاي مختلف مرتبط با است که همچنان بخش« آب بخش کشاورزي

مدیریت آب و کشاورزي برسر مقادیر آن توافق ندارند. توسعه 
اي در این خصوص باشد. واند راهكار سازندهـتحسابداري آب می

داند سازمان فائو نیز آن را بستري براي ارتقاء حكمرانی آب می
(Batchelor et al., 2016 .) 

 
با حضور « حسابداري ملی آب»با توجه به مالحظات فوق، ضرورت 

ربط و بخصوص وزارت نیرو و جهاد کشاورزي هاي اجرایی ذيدستگاه
ایی هاست. نمونه تأکیدبراي توافق روي منابع و مصارف آب الزم به 

قابل مالحظه  (Delavr et al., 2019bاز بسترهاي فنی آن در مرجع )
مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي و »همین راستا نیز  هستند. در

نیز در تاریخ  تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایرانا« آب
 در« حسابداري ملی ایران»دن درخواستی را براي گنجان 11/6/1511

 برنامه هفتم به ریاست مجلس شوراي اسالمی ارسال داشته است. 
 

 های سازمانی يادگیری -5

ها سازمان برخی تغییر اقلیمشد، در پاسخ به  تأکید همانگونه که قبالً
در  شوند رامی« یادگیري سازمانی»توسعه فرایندهایی که منجر به 

د و از این طریق سازگاري سازمانی خود را ارتقاء اندستور کار قرارداده
 که در آنها: یادگیري شوداند. چنین سازمانی اینگونه تعریف میداده

 بكارگیري بر بیشتر تأکید مند، مستمر و بانظام هدفمند، فراگیر،

مستمر  این سازمان نگاهی اند.کاربردي( بنا شده دانش )یعنی هاآموخته
محیطی را رصد کند و از آن براي  تحوالت و تغییربه بیرون دارد تا 

 )یعنی فكري تحول و با محوریت حفظ کیفیت -خود پایداري

جویی بهره -کارکنان( و مدیران ذهنی پویایی و نواندیشی بازاندیشی،
(. براي این نوع یادگیري، پنج مؤلفه باید در یک Senge, 1992نماید )

 ؛هاي انسانی( ظرفیت7 ؛( رهبریت1سازمان فعال شوند که عبارتند از: 

https://iranthinktanks.com/author/awnrc/
https://iranthinktanks.com/author/awnrc/
https://iranthinktanks.com/author/awnrc/
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( فرایندهاي سازمانی 4 و ( فرهنگ سازمانی5 ؛افزارافزار و نرم( سخت6
 براي پاسخ به تغییرات محیطی )مانند مدیریت خشكسالی(. 

 
 آب منابع مدیریت شرکت» Seyed Razavi (2014)در تحقیقی، 

 راز منظ را با همكاري خود این شرکت )که قابل تقدیر است(،« ایران
مورد بررسی قرار داد. برخی از نتایج آن نشان داد  یادگیرنده سازمان

 مطلوبی اقدام یادگیرنده سازمان به تبدیل جهت ( شرکت در1که: 

 یادگیري بُعد در آن ( اقدام7 ؛نداشته و اعتقاد کمی در این زمینه دارد

 «متوسط تا خوب» حد در سازمان یادگیرنده به تبدیل جهت در فردي
هایی فردي براي اثرگذاري بر کل سازمانی بود؛ از قِبل آن نیز تالش

 با متوسط گروهی، یادگیري بُعد در شرکت ( اقدام6 ؛صورت گرفت

 درمجموع اقدامات شرکت (5بود و « کم بسیار و کم» به گرایش

سازمان  به تبدیل و سازمانی یادگیري بُعد در ایران آب منابع مدیریت
هاي متناسب با واقعیت .ارزیابی شد« کم بسیار و کم حد» در یادگیرنده،

 اعتقاد»ها در حصول به اینگونه سازمان، ترین گامکشور، از مهم

سازمان است. این واقعیت شرط الزم است،  «و رهبران ارشد مدیران
در مطالعات خود  Morid (2018)ولی کافی نیست. در همین راستا، 
 دارد که تجربیات اینر اذعان میبه سوابق مدیریت خشكسالی کشو

ها چندان نتوانسته دانش سازمانی بخش آب را در مدیریت خشكسالی
 فردي نیروهاي این سازمان که دانشاین پدیده تقویت نماید، در حالی

ارتقاء قابل توجهی پیدا کرده است. لذا، تجربیات قبلی در مدیریت وقایع 
در مقابل این کاستی، توسعه اي نداشتند. بعدي اثرات قابل مالحظه

 مدیریت شرکت»توان قدمی مثبت توسط را می« نامه سیالبنظام»

در جهت یادگیري سازمانی قلمداد کرد و فعال شدن « ایران آب منابع
توان در آن مالحظه کرد. قابل ذکر است هاي فوق را مینسبی مؤلفه

بین  روابطها و نامه با هدف تعریف و تفكیک مسئولیتکه این نظام
متولیان مربوط در وزارت نیرو تهیه شد. در آن نیز تكالیف واحدهاي 

از »، «آگاهیقبل از صدور پیش»مختلف در خصوص مدیریت سیل در 
فكیک به ت« پس از فروکش سیل»و « پیش آگاهی تا پایان رخداد سیل

هاي مورد اشاره در فرایند یادگیري مؤلفهمشخص شده است. براساس 
فه نامه )مؤلتوان به حمایت مدیران از این نظامنوان نمونه مینیز به ع

 و« بینی بارش مؤسسه تحقیقات آبسامانه پیش»(، توسعه 1
هاي مختلف وزارت (، تعامل بخش6و  7هاي مربوط )مؤلفه آموزش

مورد در روز  111هاي پرباران تا که در ماهنیرو با این سامانه ، بطوري
( اشاره داشت. شرح بیشتر در این 4 و 5)مؤلفه شود به آن مراجعه می

ب هیئت ویژه سیال کارگروه آموزش و منابع انسانیخصوص در گزارش 
1633 (SPCIF, 2019)  .قابل مشاهده است  

محوری به -ارتقاء سازمان رسمی آب کشور از وظیفه -7

 33محوری-فرايند

هاي اکنون در کشور مرسوم است، سازمانرویكرد سنتی و آنچه هم
هاي مختلفی محور هستند. بدین معنا که سازمان از بخش-وظیفه

شود که هریک هایی را شامل میبوجود آمده و هر بخش نیز زیربخش
سازمانی دیگري نیز تحت  اما رویكرد نیز وظیفه خاص خود را دارند.

دارتر از اصالت« فرایند»مطرح شده که در آن « محور-فرایند»عنوان 
شوند، ها حذف نمیست. در این سازمان الزاماً بخشوظیفه بخشی ا

ها وجود دارد )مانند سازمان جهانی هایی از حذف آنهرچند مثال
ن چنی تغییر اقلیم(. براي سازگاري سازمانی با WMOهواشناسی، 

. بدین (Fröhlich & Knieling, 2012) رویكردي توصیه شده است
اینكه براي یک بخش وظیفه ها بجاي گونه سازمانترتیب در این

ي شود که مستلزم درگیرتعریف شود، نقش آن در فرایندها تعریف می
هاي دیگري نیز خواهد بود. متعاقباً چنین محورهایی در دستور بخش

راهبردهاي سازمانی در جهت انجام بهینه ( 1گیرند: کار سازمان قرار می
تغییر ا ، سازگاري بفرایندها )مانند بستر الزم براي مدیریت خشكسالی

سازي ( طراحی و نحوه پیاده7 زیست(؛و تأمین حقابه محیط اقلیم
و مستندسازي  1633اي سال هفرایندها )مانند نحوه مدیریت سیالب

( تالش براي کشف فرایندهاي پنهان ومؤثر بر فرایندهاي جاري 6 آن(؛
ب که آ جوییو بازتجدید آنها )مانند اثرات بازگشتی در اقدامات صرفه

سازي بین ( هماهنگ5 کند(؛هاي صورت یافته را خنثی میتالش
 قطه بهینه درفرایندها و جلوگیري از تزاحم آنها )مانند رسیدن به ن

( پایش فرایندها و کنترل انجام آنها )مانند اثربخشی 4 امنیت آب و غذا(؛
( فرایند پشتیبانی از 3هاي آب زیرزمینی( و طرح تعادل بخشی سفره

 . (Brett, 2022) صمیماتت
 

 گیریبندی و نتیجهجمع -74

 مقاله حاضر تالشی بود براي احصاء بررسی برخی فرایندهایی که الزم
 قلیمتغییر است در سازگاري سازمان رسمی بخش آب کشور با پدیده ا

اي از کارهاي در دستور کار قرارگیرد. بدین منظور مجموعه
تجربیات مؤلفین مورد استفاده قرار اي، میدانی، مصاحبه و کتابخانه

 مهمترین ویژگی تحقیق، نگاه نظري آن گرفت تا مطالب شكل گیرند.
هاي سازمانی االمكان نزدیک به اختیارات و توانمنديدر مرزي حتی

یري در مسبخش آب است و براین اساس نیز تعریف و اصالح فرایندها 
 ین به باال احصاء و تبیین شدند.پای
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Fig. 2- Schematic diagram of function-based and process-based organization (Adopted from Brett (2022)) 

 (Brett (2022)اقتباس از مرجع ) محور-محور و فرايند-طرح شماتیک سازمان بخش -8شکل 
 

( بایدها و 1براین اساس از مهمترین نكات قابل توجه آن بود که : 
 نیابدها براي حصول سازگاري در سازمان بخش آب کشور، عمدتاً

( زیرساخت 7هزینه و مدیریتی هستند؛ افزاري، کماقداماتی از نوع نرم
اصلی مورد نیاز براي عملیاتی شدن آنها، باور و اعتقاد سیاستی و 

هاي اکنون براي رفع چالش( این اقدامات از هم6است و سیاسی به آنه
ملیاتی ، قابل توصیه و عتغییر اقلیمکشور در بحران آب و بدون توجه به 

 و آنچه در قبل اشاره شد، تغییر اقلیمشدن هستند )مطابق ادبیات 
براین اساس به برخی از فرایندهایی که . «(پشیمانیبی» کارهايراه

 شود:ه توجه هستند، در ذیل اشاره میدراین باره الزم ب

 
زا هاي برونآل سازمانی بخش آب با برخی چالشسازگاري ایده (1

اي مشخص در مواجه است. از مهمترین آنها عدم وجود سند یا برنامه
ست تا ا تغییر اقلیمسطح ملی و دولت براي ورود به حوزه سازگاري با 

 مندطور وظیفهبراساس آن بخش آب نیز اقدامات الزم را معمول و به
 ؛به پیش ببرد

ر هاي توسعه کشور، فرایندي که ددر تولید اسناد باالدستی و برنامه (7
اي هآن سازمان آب کشور بتواند مشارکت مؤثري بر کنترل بارگذاري

به  مالحظه شد(، )مانند آنچه در برنامه توسعه ششم جدید داشته باشد
به  «سند امنیت آبی کشور»خورد. در این خصوص توسعه چشم نمی

اي هعنوان یک سند باالدستی و الزم به اجرا توسط کلیه دستگاه
 بسیار ضرورت دارد؛ تغییر اقلیماجرایی با لحاظ پدیده 

ه ست پدیدا مدت(، الزبه عنوان یک کار زیربنایی )هرچند در میان (6
در قانون وزارت نیرو جایگاه پیدا کند. عباراتی در « تغییر اقلیم»

حداکثر استفاده از منابع انرژي و آب »... اصالحیه این قانون مانند 
یت ظرف»، «برداري پایداربهره»جاي خود را به واژگانی مانند: « کشور...

بدهند. متعاقباً نیز سازمان خود را درحصول « توسعه بازتولید»و « بُرد
 اهیم تجهیز نماید؛ به این مف

بایست به فرایندهایی که در جهت سازگاري، سازمان بخش آب می (5
و « پذیري سازمانانعطاف»، «یادگیري سازمانی»موجب ارتقاء 

شود، توجه نماید. درچارچوب « محوري-محوري بجاي بخش-فرایند»
 اقدامات مثبتی شكل گرفته، ولی لیساین رویكردها، در حوزه مدیریت 

لمللی، امراجع بین تأکیده ـكسالی اینگونه نبوده است. بنا بدر خش
گونه وقایع حدي، پشتیبان مناسبی براي ارتقاء سازمان مدیریتِ این

 هستند؛  تغییر اقلیمسازگاري کشورها در مواجهه با ظرفیت

و ادبیات آن الزمست براي ارتقاء سازگاري « حكمرانی آب»مبحث  (4
قرار گیرد. ضمن اینكه تعمیق این ادبیات  سازمان بخش آب مورد توجه

براي تبیین یک چارچوب ملی از حكمرانی نیاز به توجه بیشتري دارد. 
اساس بر« مدیریت مشارکتی دشت نیشابور»دراین خصوص ارزیابی 

نشان داد که بسترهاي قانونی و نهادي، « حكمرانی ریسک»چارچوب 
بودند. تالشی که  بودن این تالش ارزشمنداز عوامل اصلی ناموفق

 تواند نقش مؤثري در ارتقاء ظرفیت سازمانی بخش آب داشته باشد؛ می
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 یمتغییر اقلاجتناب پدیده ریسک و عدم قطعیت، بخش غیرقابل( 3
 است. در همین راستا، ایجاد فرایندهاي الزم در سازمان بخش آب براي

( مدیریت ریسک و ارتقاي 6 ؛( ارزیابی ریسک7 ؛شناسایی ریسک( 1
پذیري و پذیرش ریسک در ( قضاوت در خصوص تحمل5آوري و تاب

 ریزي الزم براي مدیریتجامعه الزم به توجه هستند. در ادامه نیز برنامه
هاي آن باید به انجام برسد. به همین ترتیب، استفاده از اطالعات مدل

را به « هاییقطعیتعدم»و سناریوهاي مربوط ( AOGCM) اقلیمی
ها و تصمیمات در سازمان بخش آب گذاريهمراه دارد که در سیاست

مؤثر هستند. بدین واسطه، ایجاد بسترهاي مناسب سازمانی براي 
ات اتخاذ تصمیم»و توانایی براي « پذیر و استوارتصمیمات انعطاف»

از مهمترین رویكردهاي الزم در برخورد با این عدم « پیشگیرانه
 هستند؛  هاقطعیت

را « مدیریت جامع منابع آب»ست ابتدا مبانی ا وزارت نیرو الزم( 2
هاي نهادي کشور با لحاظ براساس ادبیات جهانی، دانش ملی و ظرفیت

ازي این ستبیین نماید. سپس سازمان الزم را براي پیاده تغییر اقلیم
 لفرایند مهیا نماید که قطعاً در چارچوب وزارت نیرو به تنهایی قاب

تعریف نخواهد بود. لذا، ایجاد فرایندهایی براي اقدامات مشترک 
« حسابداري ملی آب»بخشی الزم به توجه هستند. دراین خصوص بین
تواند به عنوان محصول بسیار مناسبی براي پشتیبانی از مدیریت می

 هاي بدون مناقشه در دستور کار قرار گیرد؛فوق و تولید داده

یحی این مقاله در آن بود که نشان دهد براي یكی از اهداف تلو( 3
ه ست کا ، چه واژگان و معانی الزمتغییر اقلیمسازگاري بخش آب با 

تحقق  اند. بدیهی است کهکار رفتههکمتر ب مورد توجه قرارگیرد که قبالً
این مهم با آموزش، تعامل با مؤسسات دانشگاهی و تحقیقاتی و استفاده 

 ی قابل حصول و عملیاتی شدن خواهد بود. المللهاي بیناز ظرفیت
 

 تشکر و تقدير -77

ملی  برنامه و راهبردها تدوین» ملی طرح نتایج از بخشی حاضر مقاله
 کالن ریزيبرنامه با حمایت دفتر« آب بخش در اقلیم تغییر با سازگاري

 آب تحقیقات مؤسسه توسط که باشدنیرو می وزارت آبفا، و معاونت آب

به انجام رسیده  ها و موسسات تحقیقاتی کشوردانشگاه از و تعدادي
 است.
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