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 چکیده 

اقلیمدی و  ای آن را متدثرر از تغییدراسدت. دددهاست که جهان امروز بدا آن مواجده  مهمی سئلهتنش آبی م

 هرسداله .داننددمیسداکنان کدره خداکی مددیریت ندامطلوب ناشدی از و شماری دیگر آن را ها شکسالیخ

بده خداطر نیدز  ایران .بیندیشندای چاره آبیکمآیند تا برای حل مسئله گرد هم می و متخصصیندانشمندان 

شدود و از محسوب میجزو مناطق کم باران جهان ، قرار گرفتن در کمربند خشك جغرافیایی و نوار بیابانی

فدرا به شیوه  ایران است که در سرزمین این مقاله واکاوی مدیریت مناب  آب هدفنیست.  مستثنااین قادده 

شناسدایی و  ،تفکیدكبده  شدده در دو سدطم ملدی و فراملدی آوریجم مقالات است. انجام شده  تحلیلی

کده بدرای حدل مسدئله آب و مواجهده بدا تغییدر اقلدیم، سدازگاری و مطالعات نشان داد  .شدند بندیمقوله

 کاملداًپیشگیری، رف  موان  اقتصادی و کاربست فناوری همراه با افزایش همکاری ذینفعان، تدوین سدناریو 

 یکندار آگداهجانبده در ریزی متفکرانده و همهجایگزین سناریو انتقدال آب و نیدز برنامده دنوانبههمکارانه 

امدا بدا وجدود چندین ؛ هسدتند راهکارهدای مناسد  ازجمله ،کنشگران و اراده جمعی در حکمرانی خوب

ن همچندا مسدئله آبچدرا امدا  ،شددتاکنون مسدالل مددیریت منداب  آب حدل مدی بایستمییی راهکارها

 ،نیامدده به دسدت هاییچرااز راه فهم  این معضلدهد، حل میتحقیق نشان  یهاافتهی ؟است یزبرانگچالش
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ونگی گدچ در پی یافتناین تحقیق  .مطالعه شده استشرایط مطلوب در مقابل شرایط نامطلوب  صرفاً بلکه

 .استمدیریت مناب  آب بدین شکل حادث شدن 

 آبی، بحران آب.کممطالعات ایران و جهان، مدیریت مناب  آب، : هاواژهکلید

 مقدمه -1

ددم دسترسی به آب کافی و سالم، از دوامل مهم تشدید فقر در بسیاری از کشورهای دنیا و یکی از موان  روندق 

کشور جهان با بحران  04فر در میلیون ن 744اکنون حدود شود. طبق گزارش سازمان ملل، همکشاورزی محسوب می

میلیدون نفدر در منداطقی  044یدك میلیدارد و  باًیتقرمیلادی،  2425شود که تا سال آب مواجه هستند. تخمین زده می

در جهان، مشابه وضعیت فعلی ادامه یابدد، تدا سدال ی زندگی کنند و با فرض آنکه روند تغییر اقلیم درگیر با بحران آب

 (.2410، 1یونسدکوض خطر کمبدود شددید آب خواهندد بدود )میلیارد نفر از مردم جهان در معر 0، نزدیك به 2444

تدا بده تقویدت و ارتقدا  قرار داده،  المللیبیندستور کار  ، آب را در1557که شورای جهانی آب از سال  روستازاین

در سطم تصمیم  ویژهبههای دمومی، تجهیز دزم سیاسی در کلیه سطوح مدیریت و خدمات جهانی آب، ارتقا  آگاهی

ریزی و مدیریت آب در کلیه ابعداد ، برنامهبرداریبهرهبرای ایجاد تسهیلات لازم در خصوص حفاظت، توسعه،  گیران

ها و مناسدك (. دلاوه بر این بررسی اساطیر، آیین1405)اردکانیان، بپردازد پایدار و به نف  کلیه ساکنان زمین  صورتبه

 آفرینش و بارورکننده و زاینده مورد تقدیس و ستایش هیمابن دنوانبهمردم در سرتاسر جهان گویای آن است که آب 

قرار گرفتن در کمربند خشك  های دور به دلیلگذشتهاز  ایران(. مسئله آب در 1452شاطری و همکاران، ) بوده است

. وجدود احکدامی بدرای آب در داشدته اسدتاهمیت فراوانی  شمالیدرجه درض  45تا  25جغرافیایی و نوار بیابانی 

ها بیانگر اهمیت آب و رسیدگی به آن از از دهد باستان و ایزدان آب در اسطوره بندهشن و دینکرت، اوستا هایکتاب

 «تمدن و دولدت آبدی» دنوانبهشناسان غربی از تمدن ایرانی جامعه شناسان وشرق که تا بدانجا  ،بوده استها گذشته

. به اددای گریشدمن بدین ده تدا پدانزده 2بوده است نمانیسرزمها همنشین خشکی و قحطی نیز از گذشته. اندیاد کرده

(. شداهان ایدران تدا 1470گریشمن، ) 4و تا به امروز ادامه دارد هزار سال پیش دوران خشکسالی در ایران شروع شده

اند و مردمان این سرزمین، خالق مفاهیمی چون قناددت و های آبریز واقف بودهنادرشاه افشار به اهمیت آب و حوضه

آموزگدار، ) 0ها و مقابله با دیو خشکسالی یعنی اپوش، گماشته بودندو ایزد باران )تیشتر( را برای حفاظت آب، برکت

                                                           

1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

ای که خواهد: سرزمینش را از دروغ، دشمن و خشکسالی در امان دارد. سه مسئلهاند که داریوش از اهورامزدا میها نگاشته. در کتیبه2

 است. همواره با آن دست به گریبان بوده نمانیسرزم

 اند. های متعدد است که خشك شدههای دظیمی در این سرزمین اتفاق افتاده و دلیل این اددا وجود رودخانه. قبل از پانزده هزار سال پیش بارش4

 ایزد باران( و اپوش )دیو خشکسالی(تیشتر ). برگرفته از اسطوره نبرد 0
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ای که سدازگار ها حضور داشته، اندیشهها و اندیشهدر بستر زندگی اجتمادی و فرهنگی مردم، در اسطوره آب (.1451

با طبیعت بوده و قنات در بطن چنین نظام اجتمادی شکل گرفته و اقتصاد و جمعیت نیز هم پدای آب قندات و تدوان 

بندی آن شرایط جغرافیایی منطقه و سدهمیه بر اساسمدیریت استفاده از آب قنات، تعیین مدار کرد. میسرزمین رشد 

بدوده در راسدتای توسدعه پایددار  مدیریت مطلدوب آبمتناس  با میزان آبدهی قنات و نیاز آبی محصولات، نشانگر 

حفدر  -اروپدا  داریسدرمایهاما گسست تدریجی از مدار همسویی با طبیعت و قرار گرفتن در مسیر مقتضیات ؛ است

بعدد  شدن با جهان در حال رشد و توسعه قدمهمبرای  1425های توسعه در و شروع برنامه 1207اولین چاه نفت در 

در بخدش  ویژهبهمناب  آب و مدیریت آن را  -های دمیق و نیمه دمیقاز انقلاب صنعتی، اصلاحات ارضی و حفر چاه

و  (. بده دیگدر سدخن، در گدذار از سدنت بده مدرنیتده1407ادی  فدر، ) کرده استکشاورزی دچار تغییرات اساسی 

کالدایی در دیو خشکسالی(، ناپیدا شد و آب تبددیل بده اپوش )( از یادها رفت، خدای باران هنوسازی، تیشتر )اسطور

بندا بدر  کدهطوریبه ؛و در طبیعت افدزوده شدد آب در جوام  بر مشکلات روزروزبهدست صاحبان قدرت گردید و 

درصد مصرف آب در ایران به شکل ناپایدار ادلام شدده اسدت. ایدن  25بیش از  2417گزارش بانك جهانی در سال 

ها بیش از مقداری است که توسدط ها و دریاچهودخانهها، ردرصد از کل برداشت آب از آبخوان 25بدان معناست که 

شود و این ناهماهنگی میزان برداشت با توان اکولوژیکی سرزمین، پیامدهای مخربدی چرخه هیدرولوژیکی تجدید می

. ایران در حال حاضر کشوری گذاشته استو محیط اجتمادی و اقتصادی بسیاری از مناطق کشور  ستیزطیمحرا بر 

وضدعیت  کدهآندلاوه بر  هیرویبهای زیرزمینی در جهان ادلام شده است. برداشت یهاآبن میزان تخری  با بالاتری

نیدز  کشور یهادشتسطم زمین در بسیاری از  فرونشست ، موج چشمه آب زیرزمینی کشور را بحرانی کرده 227

بداران و ساختن سدد بدرای مددیریت  محیطیزیست یهانهیهزاز طرفی توسعه پر شتاب بدون توجه به . 1شده است

این ددم تدوازن و بدالطب   رخنمون (.2412، 2مدنی و همکاراناست ) ای در زمینه آب ایجاد کردهناخواسته مشکلات

هدای های دهه اخیر یافدت. نگداهی بده وضدعیت مهاجرتهای جمعیتی و مهاجرتتوان در حرکتکمبود آب را می

های جمعیتی از نیمه شرقی، جنوب شدرق و شدمال غدرب بده نشانگر حرکت 1454-55های طی سال ،داخلی ایران

آید که به نظر می گونهنیا است وتهران، البرز، یزد، اصفهان و سمنان( پایتخت )های اطراف سمت مرکز ایران و استان

زمانی که مدیریت مناب  آب -رخ داده در متن فضاییهایی هستند از تغییرات ها نشانههای جمعیتی و مهاجرتحرکت

با توسعه و رشد اقتصادی سرآغاز آن  هابرنامهتغییراتی که مدرنیزاسیون و همگام شدن  ،گرفته استدر بستر آن شکل 

                                                           

غرب کرج تا نظرآباد، دشت نیشابور، دشت زهرا، دشت ورامین، جنوب و جنوبجنوب تهران تا جنوب قزوین و محدوده بولین هایشت. د1

همدان، نهاوند، رزن، فامنین، سلماس، مرند، شهرضا و مهیار در اصفهان و حتی دشت گرگان در  کبودرآهنگ مشهد، کاشمر، خراسان جنوبی،

شناسی، دفتر بررسی مخاطرات زمیناند )هایی هستند که دچار فرونشست شدهترین دشتو بحرانیترین شمال کشور ازجمله شاخص

 (1450شناسی و اکتشافات معدنی کشور.محیطی و مهندسی سازمان زمینزیست

2  . Madani and et al 
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شدود، بعدد از اصدلاحات ارضدی و حدذف  لی( تبدداریسرمایهبود و منجر شد تا آب از برکت به کالا )متثرر از نظام 

هدای نفدت جدای خدود را بده اربابان، باور برکت بودن آب و اسطوره اپوش و تیشتر نیز از یادها رفدت و حفدر چاه

چدرا  اینکده گرایی کالاهای غربی داد و آب نیز تبدیل به کالایی در دست صاحبان قدرت شدد.مدرنیزاسیون و مصرف

افته، پاسخی برای چرایی بحران آب و چرایی ناسازگاری شیوه مدیریت آن با طبیعت و ها نسبت به آب تغییر ینگرش

. در واق  چرایی این مسئله، پاشنه آشیل مدیریت آب ایران است و تا زمانی که یافت نشود، مدیریت خواهد بود اقلیم

مدیریت ناکارآمد مناب  آب و کمبود توان اذدان داشت که چرایی ای میالبته با اندک مداقهآب نیز اصلاح نخواهد شد. 

ها و تغییرات اقلیمی جست، بلکده بایدد در بطدن جامعده انسدانی، باورهدا و توان فقط در متن خشکسالیآب را نمی

ه، جستجو باورها را شکل داد سیاسی که این -( و در بستر اجتمادی2412، 1مدنی و همکارانها به مسئله آب )نگرش

بدا  رونیدازابا توجه به هدف اصلی مقاله که واکاوی مطالعات صورت گرفته پیرامون مدیریت مناب  آب اسدت،  کرد.

 .داده شودپاسخ  سؤالاتسعی شده به این شده در حوزه مدیریت مناب  آب جستجو در مقالات نوشته

 ؟داشته استسمت و سویی  ایران چهدر جهان و  مطالعات مدیریت مناب  آب -

 وجوه تفاوت و تشابه مقالات سطم فراملی و ملی در چیست؟-

 روند زمانی مقولات مطرح در مدیریت مناب  آب به چه صورت بوده است؟ -

 توان اراله کرد؟کاربردی کردن نتایج تحقیقات گذشته می منظوربه ییهاشنهادیپچه  -

 و روش مواد -1

جهت بررسی مطالعات انجام شود.  فرا تحلیلیسعی شده با روش  که است تحلیلی –مقاله از نوع مقالات مروری 

سطم ملی و فراملی تفکیك و سپس مقولات مطدرح  دودر  شده آوریجم مدیریت مناب  آب، در ابتدا مقالات حوزه 

پدژوهش  ایدنمورد مطالعده  محدوده ده است.تنظیم ش (2) تا (1) جداولدر قرار گرفتند که شناسایی مورد  هر سطم

و  تغییراتپیامدهای  در قرن اخیر و بخصوص مناب  آبی یهاتیمحدودکه به دلت مواجه با  استایران  تمامی قلمرو

 .شده است، انتخاب حادث شدهجمعیتی های حرکت
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 و بحث نتایج -0

 فراملی  مطالعات سطح -0-1

حل مسدالل و پیرامون  دمدتاً هاپژوهش شتریب که در مجموع شودمشاهده می مطالعات صورت گرفتهبا توجه به 

شدده  پرداختدهمقولات  در سطم فراملی این به  2و 1جداول که در مشکلات مدیریت مناب  آب صورت گرفته است 

 . است
 

 مدیریت منابع آبتحقیقات فراملی در زمینه  -1 جدول
 نتایج محقق و سال ارائه تحقیق مقولات

 تغییر اقلیم

 2412ماسود و تاکولچی، 

 2410لمستد،وا

 2410پیرلئونی و همکاران،

 دارند. تغییر اقلیمبا  یا ناسازگاری در سازگاری یمؤررنهادها نقش 

 مدیریت پیشگیرانه در خشکسالی

اصلاحات 

 اقتصادی

 2414نامارا و همکاران،

 2444روسنات و رینلر،

 جهت مدیریت مطلوب مناب  آب تولید و تثبیت درآمد یوربهرهبهبود -

 حل مسالل اقتصادی و بهبود وضعیت مناب  آب-

و  همکاری

 ذینفعان مشارکت

 2417تمبتا و تاکئوچی،

 2417ماسویا و لالیکا،

 2417اپیپالاک و همکاران،

 1554چامالا و موریت،

 2417اکسینشی،

 2417دیستانونت و همکاران،

 2417ل،لولیس و راندا

 مدیریت مناب  مشترک نیاز به اقدام جمعی دارد-

 کندنهادی را برطرف می یهانقصمشارکت ذینفعان، -

 جهت حفظ و مدیریت مناب  PAMمشارکتی راله مدل ا-

جهت  محیطیزیستتثکید بر آموزش -همکاری دولت مرکزی و دولت محلی -

 مشارکت در مدیریت مناب  آب

 آمایش

 2417زالوب و همکاران،

 2412سینگ و سینگ،

 2414بوسیو و همکاران،

 آب ، ساختمان و مالك جهت مدیریت انتقالونقلحملضرورت مدیریت -

 برای مدیریت مناب  آب شناسیزمین یهایژگیوبررسی -

 شودیممداخلات دولت منجر به سیاسی شدن مدیریت آب  2412لوریس، مداخلات دولت

-تنش اقتصادی

 اجتمادی

 2412مدنی و همکاران،

 2447الکامو و همکاران،

 از آن قرار داردمشکل بخش آب در خارج -

 اقتصادی و اقلیمی دامل تغییر وضعیت مناب  آب -تغییرات اجتمادی-

 کالایی شدن آب از دیدگاه فلسفه و جغرافیا- 2417فیرت، آب شدن ییکالا

 دارندهیتک هااسطورهتثکید بر تابوهایی که به - 2417اوسی و تاتو، یاتابو اسطوره

 محلی یریگمیتصمساختار  2417کیم و همکاران، حکمرانی خوب

 مدیریت یکپارچه
 2444بولر،

 2421لوند و اسکه،

 کلی منطقه هماهنگ باشد مدیریتمدیریت آب باید با 

تواند مشکلات مدیریت مناب  آب را جانبه میمتفکرانه و همه ریزیبرنامهرویکرد 

 حل کند

 مدیریت پایدار
 

 2444کو و همکاران،

 و اقدامات اصلاحی هاچالشحل 

 شدن بخش کشاورزی یتالیجید داریپادر مدیریت  هایفناورکاربست 
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 نتایج محقق و سال ارائه تحقیق مقولات

 2412ساندر و ماسری،

 2415رودی و همکاران،

 2445ویکتوریا و همکاران، مدیریت تقاضا
 مدل تقاضای کشاورزی و محدودیت مصرف آب

 متضاد در مصرف آب و انرژی یهااستیسمصالحه 

مدلسازی و 

 تدوین سناریو

 2412زاده و همکاران،حسن

 2414لی و همکاران،

 2417مك کافی و همکاران،

 چارچوب مبتنی بر ریسك-

 تدوین سناریو در شرایط ددم قطعیت برای رسیدگی به مسالل آب-

 2417کالو و همکاران، مفهوم مشترک
 برای مدیریت مناب  جمعی باید به یك مفهوم مشترک رسید-

 شدنیجهاننئولیبرالیسم مدیریت آب و مفاهیم ددالت، دسترسی و -

 سازیبهینه

 تصمیم

 2417فوکس و همکاران،

 2412فان و همکاران،

 2421مورگاتوید و هال،

 آبدر مدیریت مناب   گیریتصمیم سازیبهینهبرای  بیزیشبکه 

 مشاهدهقابلهای گیری مبتنی بر شاخصتصمیم

خدمات 

 اکوسیستم

 2412گریزت و همکاران،

 2410کلینجیواد،

 2410ممبلانچ،

 توجه به زیست محیط و ارتباط انسان و طبیعت در مدیریت مناب  آب

 1455تحقیق،  یهاافتهیمنب : 

 

 مطالعات  در سطح ملی -0-1

 2جدداول در خصوص مدیریت مناب  آب انجام گرفته است که در  یتوجهقابل نسبتاً در سطم ملی نیز تحقیقات

 .شده استپرداخته  به آن
 

 مدیریت منابع آبتحقیقات ملی در زمینه  -1 جدول
 نتایج محقق و سال ارائه تحقیق مقولات

 1405خسروی و همکاران،  تغییر اقلیم
 راهکارهایی برای مدیریت آب در شرایط خشکسالی

 در کاهش مناب  آب و افزایش مناقشات منطقه تغییر اقلیم تثریر

 درآمد برای حل بحران آب، کنترل مالکیت و گذاریقیمتاصلاح  1450کشکولی و همکاران،  یاصلاحات اقتصاد

و  همکاری

 ذینفعان مشارکت

 1454دراقچی، 

 1455قندهاری وهمکاران، 

 1400یعقوبی و میری کرم،

 1454ابراهیمی و همکاران،

 1452قلعه بان و همکاران،

 1450مرادیان و همکاران، 

 مشترک کشورهای کم آب گذاریسرمایهبر در مناطق پر آب با تولید کالاهای آب

 همکاری بین کشورهای ذینف 

 میزان مشارکت و دسترسی به اطلادات در مدیریت آب ریتثر

 تقویت سرمایه اجتمادی در بین ذینفعان از الزامات مدیریت مشارکتی مناب  آب.

 جایگزین سناریو انتقال آب دنوانبههمکارانه  کاملاًتدوین سناریوی 

 مدیریت مشارکتی جهت حل تعارضات مناب  آب

 رویکرد آمایش باید به آمایش مناب  تغییر کندهدایتی آق مشهدی و  آمایش
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 نتایج محقق و سال ارائه تحقیق مقولات

 1450همکاران،

 1407، و همکاران سفلایی

 1455خلیلی، 

 1450حیدری و سرایی تبریزی، 

 1455دادلی و همکاران، 

 نظام پایش و مشارکت بررسی قوانین و

 هاگذاریسیاستضعف مدیریتی و 

 تخصیص آب در بخش کشاورزی

 مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی یهاچالشموان  و 

 مداخلات دولت
 1405محمدی و همکاران، 

 1407پناهی و ملك محمدی، 

 دولت و فعالیت ترویجی یهابرنامه

 حمایتی دولت یهااستیس

 حکمرانی خوب

 1450دمرانیان، 

 1404اردکانیان و ضرغامی، 

 1455بنی حبی  و غفوری خرانق، 

 حکمرانی خوب آگاهی کنشگران و اراده جمعی آنان در

 بحران آب نتیجه حکمرانی نامناس  است

 هاتیفعالتعادل در توزی  قدرت و تنظیم 

 آبخیزداری

 1455زارع و رضایی، 

 1452چوگان، 

 1452قضاوی و سقازاده، 

 زیرزمینیکاربرد سدهای 

 اهمیت آبخیزداری در مدیریت آب

 دملیات آبخیزداری و حفظ جنگل و مرت 

 زنان
 1452ناصری و همکاران، 

 1454رشیدی و همکاران، 

 توانمندسازی زنان جهت بهبود مشارکت در مدیریت مناب  آب

 مناب  آبنقش زنان در مدیریت 

 آب مجازی

 1455یوسفی نژاد، 

 1452سرشار و معصومی، 

 1451دهقان و منشادی، 

 1450میرچولی و سلطانی، 

 مناب  آب و حفظ مناب واردات آب مجازی جهت مدیریت 

 رد پای آب و کنترل آن

آگاهی و نگرش 

 کشاورزان

 1450کیانی و دباسی، 

 1451امیرخانی و همکاران، 

 1452نوری و همکاران، 

 آبیاری ریزیبرنامهکشاورزان از اندک  آگاهی

 در مدیریت آب هاآننگرش  کشاورزان برو سطم مشارکت  دملکرد تثریر

 توجه به ابعاد اجتمادی فرهنگی بحران آب و تغییر رویکرد سازه گرایانه

 دانش بومی

 1455مختارنیا و همکاران، 

 1455همکاران، دبدلی آشتیانی و 

 1452بوزرجمهری و خاتمی، 

 1454لباف خانیکی، 

 1457برزگر و همکاران، 

 مدیریت بومی قنات بلده

 تقسیم آب سنتی در شهرستان برخوار

 مدیریت بومی قنات زارچ

 مدیریت مناب  آب در نیشابور کهن

 آبیکمبه اشتراک گذاشتن دانش بومی در مقابله با 

 مدیریت یکپارچه

معتمدی و بهارلویی برد شاهی، 

1452 

 1455جعفریان و همکاران، 

 1454نیکنام، 

 مدیریت خشکسالی یامرحلهراهکارهای ده 

 سازمانی اندرکاراندستالگوی ساختاری شبکه 

 مدیریت مناب  آب

 بردارانبهرهبرگزاری جلسات هفتگی و برقراری روابط نزدیك با -
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 نتایج محقق و سال ارائه تحقیق مقولات

 مدیریت تقاضا

 1450نیکخواه و همکاران، 

 1452حسین زاد و کاظمیه، 

 1405قبادیان و زارع، 

 1451سلطانی، 

 1400پیری و همکاران، 

 1452شبستری و بنی حبی ، 

 1454محمدی و محمدرضا زاده، 

 1452انصاری و همکاران، 

 1407جوان و فال سلیمان، 

 1452حسین زاد و همکاران، 

 راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی ابیاری مزارع

 تعیین الگوی کشت بهینه

 و مدیریت تقاضا آب کشاورزی بررسی تطبیقی الگوی مصرف

 سیاست مالیاتی بر تقاضا آب تثریر

 آموزش کشاورزان بهترین راهبرد مدیریت تقاضا

 محصولات و کاشت محصولات با نیاز آبی کم گذاریقیمت

 ساماندهی الگوی زرادی و تحدید مصرف آب

 فشارتحتآبیاری  یهاروشتغییر الگوی کشت و گسترش 

 مدیریت پایدار

 1450زلیخایی سیار و همکاران، 

 1455فاطمی و همکاران، 

 1455افشاری و همکاران، 

 1402صبوحی و همکاران، 

 کاربردی یهاآموزشآبیاری به همراه  ریزیبرنامه

 در مدیریت آب یاسازه ریغو  یاسازهراهکارهای 

 رویکرد چندوجهی پایدار در مدیریت آب

 راهکارهای مدیریت مناب  آب زیرزمینی

 زیرزمینی یهاآبمدیریت پایدار 

 1450، یاکتابخانه یهاافتهیمنب : 

 

 -کالدایی شددن آب، تدنش اقتصدادی مدواردی چدون بدهسطم فراملی در که  شودیممشاهده مقولات، با مقایسه 

مدلسدازی و  ،تصدمیم سازیبهینهشناسایی مفهوم مشترک،  ،ارزیابی خدمات اکوسیستم ،یااسطورهاجتمادی، تابوهای 

مطدرح  مباحد  ازجملهو آگاهی کشاورزان ، آب مجازی از طرفی آبخیزداری است. تدوین سناریو بیشتر مطرح بوده

مشترکی در هر دو سطم مورد توجه قرارگرفتند ازجمله، تغییر اقلدیم، مددیریت پایددار، هستند. مباح  در سطم ملی 

 مشخص شده است.(1)شکلدر  مدیریت تقاضا، همکاری و دانش بومی که
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 ملی و ح فراملیوسط مقولات مطرح در -1 شکل

 

کده در مطالعدات  دهددیمد نشدان ،به تفکیك سال انتشار 1مقولات فراوانی بررسی ،(2)شکلبا توجه به  همچنین

 ازجملده، مدیریت یکپارچه، مدیریت پایدار، مدیریت تقاضا تغییر اقلیممدیریت مناب  آب، مقولات آمایش،  المللیبین

از ، خدوب یمرانحکدانش بومی، مداخلات دولت و چون  یدتریجد مقولات ستند و ه 1524از سال مطرح  مقولات

کالدایی شددن آب، ارزیدابی خددمات اکوسیسدتم و دهندد. مدی تشکیل مقالات رابیشترین حجم  2421تا  2414سال 

 اند.موضودات جدید مطرح شده دنوانبهبه بعد  2414تصمیم نیز از سال  سازیبهینه

 

                                                           

 2421تا  1544به تفکیك سال از  science direct و نیز   google scholar. بر اساس جستجو در پایگاه اطلاداتی 1
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 المللیبینفراوانی مقولات پیرامون مدیریت منابع آب در سطح  -1 شکل

 

 .شده اسدتمطرح  دمدتاً  2444، در ایران بیشترین مباح  پیرامون مدیریت مناب  آب از سال 4شکل با توجه به 

 2421تدا  2414 هایسدالمقولداتی اسدت کده در  ازجملده تغییر اقلیمآمایش، آبخیزداری، آگاهی کشاورزان، زنان و 

 ییکالدا مداخلات دولت، حکمرانی خوب،مقالاتی در خصوص کمتر و  اندبیشترین مقالات را به خود اختصاص داده

 المللدیبینفاصله زمانی مقولات مطرح در سدطم ملدی و  ،شدن و ارزیابی خدمات اکوسیستم یافت شد. دلاوه بر این

 است.توجه به مسالل آب در سطم ملی  تثخراز که نشان  شودیمسال  54حدود 
 

 
 فراوانی مقولات پیرامون مدیریت منابع آب در سطح ملی -0 شکل
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توان گفت حل مسدالل مربدوط بده آب از راه فهدم دهد، میکه تاریخچه مطالعات نشان می گونهآندر مجموع و 

که چدرا مددیریت منداب  آب بددین  نشده استو این مطل  در نظر گرفته  نیامده به دستچرایی وضعیت مناب  آب 

ای بدرای آن تدوان چداره. تا زمانی که چرایی این هستی فهم نشدود، نمیشده استوجود، حادث شکل و وضعیت م

بدر آن اسدت کده  تلاشمانبر این اساس  اندیشید. مسیری که در تحقیقات صورت گرفته، کمتر ارری از آن یافت شد.

جدای بحد  آن در  کده ییمنمدا لیوتعددجرحدر متن فضایی اکنون و گذشته بررسی و پدیدار مدیریت مناب  آب را 

 ای دیگر خواهد بود.مقاله

 یبندجمع -0

 بیشدتر هجدری شمسدی مباحد  1424سدال واکاوی روند مطالعات مدیریت مناب  آب حاکی از آن است که تدا 

کالایی برای توسعه و  دنوانبه)ه.ش( آب  54تا  24از دهه  پیرامون چگونگی مدیریت و مالکیت مناب  آب بوده است.

به این سو( که مناب  آب دچدار  54اما در چند دهه گذشته )؛ چگونگی کاربست آن در روند توسعه مطرح شده است

، مباحد  پیرامدون زیآممخداطرهشدرایط  وفصدلحلرو به رو شده، جهدت  ییهاچالشبحران شده و مدیریت آن با 

بدوده از بحدران مطدرح  رفتبرونر گذشته و یافتن راهی برای مدیریت مناب  آب شامل فرهنگ آب و مدیریت آن د

، پیرامدون و فراملدی مطالعات در سدطم ملدیبیشتر صورت گرفته، مشخص گردید که  یهایبررسبا توجه به  .است

ای به بررسی دلت و دلایل ایجاد چالش در مددیریت و کمتر مطالعه بوده استوضعیت مدیریت مناب  آب چگونگی 

 .رداخته استپمناب  آب 

تغییدر مواجهه با حل مسئله آب و حاکی از آن است که برای  ملی و فراملی در سطمبررسی مطالعات در مجموع 

خواهد بود. رف  موان  اقتصادی،  گوپاسخ( 2410لمستد، وا) ,(12412ماسود و تاکوچی، )، سازگاری و پیشگیری اقلیم

راهکدار  (1450کشدکولی و همکداران، ) و درآمدد مالکیدت، کنتدرل (2414، 2نامرا و همکاران) دیتولوری بهبود بهره

همچنین دیجیتالی شدن بخدش کشداورزی و کاربسدت فنداوری در مددیریت  است. برای مدیریت مناب  آب مناسبی

زلیخدایی سدیار و همکداران، های کاربردی )ریزی آبیاری به همراه آموزش( و برنامه2415، 4و همکاران رودیپایدار )

از طرفی مدیریت بومی مناب  آب و به اشتراک گذاشتن دانش بدومی  دارد. ( نقش اساسی در مدیریت مناب  آب1450

 (.1452بوزرجمهری و همکاران، ) بوده استبسیار اررگذار  آبیکمدر مقابله با 

مسدتلزم اقددام در بهبود مدیریت مناب  آب، افزایش همکاری ذینفعان  همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته،

جایگزین  دنوانبههمکارانه  کاملاًتدوین سناریو  و (2417، 0تمبتا و تاکولیچی) است محیطیزیستجمعی و آموزش 

                                                           

1. Masood & Takeuchi 

2. Nemara and et al 

3. Rundy and et al 

4. Tembat.andTakeuchi 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212428416301256#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212428416301256#!
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(. از طرفدی بدرای 1450، مرادیان و همکدارانسناریو انتقال آب راهکار مطلوبی برای مدیریت مناب  آب خواهد بود )

ریزی متفکرانده و رویکدرد برنامده .(1،2417کالو و همکدارانمدیریت مناب  جمعی باید به یك مفهوم مشترک رسید )

لحدا  کدرد کده  بایدد این نکتده را .(2421، 2لند و اسکهکند )تواند مشکلات مدیریت مناب  آب را حل جانبه میهمه

اقتصادی در کنار تغییدرات اقلیمدی، دامدل وضدعیت  -مشکل بخش آب در خارج از آن قرار دارد. تغییرات اجتمادی

اردکانیدان و در واقد  بحدران آب نتیجده حکمراندی نامناسد  اسدت ) (.2412، 4مدنی و همکدارانمناب  آب هستند )

 (.1450دمرانیان، ( و آگاهی کنشگران و اراده جمعی آنان در حکمرانی خوب اررگذار است )1404ضرغامی، 

؛ آمدددیگر وضعیت بحرانی پیش نمی کمدستشد یا بر این اساس باید تاکنون مسالل مدیریت مناب  آب حل می

 برانگیزچدالشهمچنان  از پدیدار مدیریت مناب  آب هنوز ناپیدا مانده که مسئله آب یاجنبهاینجاست که چه  ؤالساما 

 .مانده است

 به دسدتدهد، حل مسالل مربوط به آب از راه فهم چرایی وضعیت مناب  آب مطالعات نشان می که مرور گونهآن

ایدن پرداختن به  برای نشان دادن شرایط مطلوب در مقابل شرایط نامطلوب به انجام رسیده است و صرفاً، بلکه نیامده

شدود کده شدیوه گمدان مدی گوندهنیا، مغفول مانده اسدت. مطل  که چرا مدیریت مناب  آب بدین شکل حادث شده

یش( اررگدذارترین دداملی هاهای مدیریتی سنتی و جایگزینی آن با دولدت و وزارت خاندهحکمرانی )حذف مکانیزم

کده  یاهیفرضد .داده استبوده و در گذر زمان مدیریت آن را سمت و سویی نامطلوب  اررگذاراست که بر مناب  آب 

بدا  در مطالعدات آتدی شودیمبنابراین پیشنهاد ؛ باشدها میو اجرای برنامه هایگذاراستیسنیازمند کنکاشی دمیق در 

زمانی و نیدز بازشناسدی روندد گذشدته مددیریت منداب  آب و  -پرداختن به پدیدار مدیریت مناب  آب در متن فضایی

های دودویی در فضای مدیریت مناب  آب و رویدادهایی کده های موجود در این سیر زمانی و شناسایی تقابلگسست

 کشدور وضدعیت بحراندی آب و شدده  آب پرداخته فضای مدیریت مناب لیوتعدجرحبه  اند،این فضا شده سازسب 

 سروسامانی داده شود.

  

                                                           

1. Kalvo and et al 

2. Lund and Asce 

3. Madani and et al 
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شدبکه اجتمدادی  تحلیدل .1454؛ محسدنی سداروی، محسدن ؛دلی سلاجقه، ؛قربانی، مهدی ؛ابراهیمی آذرخواران، فریبا

شماره  .0سال  .دلوم و مهندسی آبخیزداری ایران نشریه دمل مدیریت مشارکتی مناب  آب. در برنامهذینفعان محلی 

 .52-07 صص .25

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466198 

-45 . صفحات4شماره جامعه روستایی ایران در آستانه انقلاب مشروطه. دانشنامه. جلد اول.  .1407؛ ادی  فر، فروزان

07. 
https://daneshnameh.srbiau.ac.ir/article_4126.html 

 .44-41صفحات  .1شماره  .2سال تاریخچه شورای جهانی آب. تحقیقات مناب  آب ایران.  .1405؛ اردکانیان، رضا

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=49316 
کنگدره ملدی مهندسدی  اولین حکمرانی در مدیریت بهم پیوسته مناب  آب. .1404؛ ضرغامی، مهدی ؛اردکانیان، رضا

 دمران

https://civilica.com/doc/245/ 

 کارگیریبدهدوامدل تثریرگدذار بدر  .1455؛ شدعبانعلی فمدی، حسدین ؛اللهروحرضالی،  ؛قلیزاده، حیدر ؛سمیرا افشاری،

 .4سدال  .فصدلنامه دلدوم محیطدیبین کشاورزان شهرستان کمیجان.  آب درپایدار مناب   با مدیریتاقدامات مرتبط 

 .00-74صص  .10شماره 

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=357554 
تحقیقات کاربردی م ایستابی آبخوان دشت بیرجند. طتغییرات اقلیمی بر افت س تثریرآشکارسازی  .1041؛ بهزادامرایی، 

 .442-251 . صص20شماره . 22سال . دلوم جغرافیایی

https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3717-fa.html 
 ، سازمان سمت.اساطیری ایران تاریخ .1451؛ آموزگار، ژاله

در ندوع مددیریت کشداورزان در  مدؤرردوامدل  بررسی .1451؛ حسینی، سید محمود ؛محمد چیذری، ؛امیرخانی، ستاره

 .04سال  .اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران تحقیقات زمینه خشکسالی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان ورامین.

  .224-225. صص 2شماره 
                                                                       .3046910.22059/IJAEDR.2012  

مدیریت مصرف و بدرآورد میدزان  بررسی .1452؛ فروزش، مجید ؛طباطبالی، دلیرضا ؛بوستانی، آرمین ؛انصاری، حسین

     .142-125صص  .1شماره . 0سال . و توسعه پایدار آب .1024تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق 

                                                                                    040910.22067/JWSD.V4I1.5  
از دیددگاه کشداورزان  آببررسی نقش آموزش اردربخش در مددیریت منداب   .1455؛ نژاد، حسینخزیمه ؛دزم، زهرا با

-04 صددددص .55شددددماره . مدددددیریت آمددددوزش کشدددداورزی فصددددلنامه .آبددددیکمبیرجنددددد در شددددرایط 

52.                                                                             353430.179310.22092/JAEAR.2021.  

حکمراندی سدنتی آبخدوان بدا اسدتفاده از  هدایویژگی ارزیابی .1455؛ سمانه ،غفوری خرانق ؛محمدابراهیم ،بنی حبی 

 . 214 -175صص  .4شماره  .2سال . بومی ایران هایدانشدو فصلنامه  .آب زیرزمینی مؤرراصول حکمرانی 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466198
https://civilica.com/doc/245/
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=357554
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3717-fa.html
https://dx.doi.org/10.22059/ijaedr.2012.30469
https://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v4i1.50409
https://dx.doi.org/10.22092/jaear.2021.353430.1793
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10.22054/QJIK.2017.15160.1037   
نشریه . «تمدن کاریزی»بازشناسی قنات راهگشای توسعه پایدار در  .1452؛ خاتمی، سیده سمیه ؛بوزرجمهری، خدیجه

  JWSD.V5I1.6/316810.22067.                                                2شماره . 0سال . آب و توسعه پایدار

 اولدین بهینه مناب  آب کشاورزی، گامی بده سدوی توسدعه پایددار. مدیریت .1407؛ ایرج ملك محمدی ؛فاطمه ،پناهی
دالی دلمدی و پژوهشدی سدیمای داندش.  موسسه اهواز. همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران.

NCMDSAI01_068 
 مناب  آب و راهکارهای مدیریت منداب  آب زیرزمیندی. اقتصاد .1400؛ جاودان، ابراهیم ؛کاووسی، محمد ؛پیری، محمد
  NCWW03_009. تهران. همایش ملی آب و فاضلاب سومین

 .1044؛ یداوری، غلامرضدا ؛دلیجدانی، فاطمده ؛محمودی، ابوالفضدل ؛شوکت فدایی، محسن ؛تقی زاده رنجبری، حسین

دوره  .اقتصاد کشداورزی تحقیقات های طرف درضه.بر سیاست تثکیدمناب  آب کشاورزی استان کرمان با  مدیریت

   JAE.2021.23/233.208710.30495                                                                    .0شماره . 14

الگددوی سدداختاری شددبکه  تحلیددل .1455؛ قربددانی، مهدددی ؛رحیمددی، محمددد ؛یزدانددی، محمدرضددا ؛جعفریددان، وحیددد

 سازمانی مدیریت مناب  آب با هدف استقرار نظام مدیریت یکپارچه منداب  آب در دشدت گرمسدار. اندرکاراندست

  .005-045. صفحات 0 شماره .25 دوره مناب  طبیعی ایران. مجله و آبخیزداری. مرت 
10.22059/JRWM.2017.61092 

آب کشداورزی در ندواحی خشدك،  وریبهدرهتوجه بده  بحران آب و لزوم .1407؛ فال سلیمان، محمود ؛جوان، جعفر

 GDIJ.2008.1/61910.22111                                         .140-115 صص .11شماره  جغرافیا و توسعه.

بدر  topsisتحلیل راهبردهای مدیریت مناب  آب بده روش  .1044؛ فتحیان، حسین ؛ظهرابی، نرگس ؛چاآخوری، ماندانا

                                   .001-050 صص .4شماره  .0دوره  .اکوهیدرولوژی مبنای ردپای آب محصولات کشاورزی در حوضه دز.

                                                 3231.150210.22059/IJE.2021.32   
همدایش سراسدری کشداورزی و منداب  طبیعدی  اولین .وخاکآبو مدیریت مناب   آبخیزداری .1452؛ چوگان، محبوبه

   NACONF01: موسسه آموزش دالی مهر اروند.تهران .پایدار

اقتصداد و توسدعه  تحقیقدات جایگاه مدیریت مناب  آب در توسعه کشاورزی. .1452؛ کاظمیه، فاطمه ؛حسین زاد، جواد
 IJAEDR.2013/5022510.22059.                          .477-425 صص .4شماره . 00دوره  کشاورزی ایران.

مددیریت آب  سدازوکارهایو  هازمینده .1452؛ غفدوری، هوشدنگ ؛جدوادی، اکدرم ؛کاظمیه، فاطمه ؛حسین زاد، جواد

 .50-05 صص .2شماره . 24جلد . وخاکآبدانش  نشریه کشاورزی در دشت تبریز.

https://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_108.html 
. راهنمدا: وخداکآبشبکه اجتمادی ذینفعان محلی در مدیریت مشارکتی منداب   تحلیل .1452؛ حسینی، محبوبه سادات

 .زیستمحیطهدی قربانی. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مناب  طبیعی و و م کاریانگلدلی 

https://dx.doi.org/10.22054/qjik.2017.15160.1037
https://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v5i1.63168
https://dx.doi.org/10.30495/jae.2021.23233.2087
https://dx.doi.org/10.22059/jrwm.2017.61092
https://dx.doi.org/10.22111/gdij.2008.1619
https://dx.doi.org/10.22059/ije.2021.323231.1502
https://dx.doi.org/10.22059/ijaedr.2013.50225
https://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_108.html
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 هدایبح . خلاصده هداتناقضو  هداچالشتخصیص آب در بخش کشداورزی:  .1450؛ م سرالی تبریزی، ؛حیدری، ن

 گروه مناب  آب کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و فرهنگستان دلوم جمهدوری اسدلامی ایدران. اندیشیهمجلسه 
 .14-1صص  . تهران.ایران و زهکشیملی آبیاری  کمیته

 آن بدر منداب  آب خاورمیانده. تدثریراقلدیم و  تغییر .1405؛ نظری پور، حمید ؛نژاد، مرتضی اسمادیل ؛خسروی، محمود
  ICIWG04_040زاهدان. فروردین.  جغرافیدانان جهان اسلام. المللیبینمقالات چهارمین کنگره  مجموده

راهبردی  هایپژوهش مجله فراروی مدیریت مناب  آب در شرایط خشکسالی در ایران. هایچالش .1455؛ خلیلی، داور

 .120 -105صص  .2شماره . 1جلد  در دلوم کشاورزی و مناب  طبیعی.

http://srj.asnr.ias.ac.ir/article_110542.html 
ششمین همایش ملی تلفیق رد پای اکولوژیکی و رد پای آبی در مدیریت مناب  آب.  .1451؛ دهقان منشادی، حمیدرضا

 CEE06_133. تهران. زیستمحیطمهندسی 

همدایش نقدش زندان در مددیریت منداب  آب.  .1454؛ ، هدادیغرید  ، جدواد؛معصومه؛ خوشحال دستجردی ،رشیدی
تدداریخی آبددی.  هایسددازهقنددات و  المللددیبین. مرکددز مدددیریت مندداب  آب. یددزد دانددش سددنتی المللددیبین

TKWRM01_098 
ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه: محمد معین، تهران: انتشارات سازمان دلمی و فرهنگدی، چدا   .1470؛ ، رومنگریشمن

 دهم.

، 4شدماره ، 1سدال ، و توسدعه پایددار آب موفق مدیریت مشارکتی آبیاری. تجربه .1450؛ حیاتی، داریوش ؛زارع، شیوا

 JWSD.V1I3.40841/10.22067                                                                         .00-04صص 

 هدایپژوهشراهکارهدای مددیریت پایددار آب کشداورزی.  .1450؛ موحددی، رضدا ؛نادری، کریم ؛زلیخایی سیار، لیلا

 .1شماره . 14دوره روستایی. 
 10.22059/JRUR.2018.258270.1258 

دمران و توسدعه  همایش ملی مهندسیآب مجازی در مدیریت مناب  آب.  تثریر .1452؛ معصومی، مهدی ؛سرشار، امین
 ECSD01_059: موسسه آموزش دالی خاوران. مشهد .پایدار

همدایش  دومدین .آبمنداب   محیطیزیسدتمددیریت  .1407؛ روستایی، نادیا ؛زاده، بهنوش منشخوش ؛سفلایی، الهام
 CEE02_229.اردیبهشت دانشگاه تهران. .زیستمحیطمهندسی 

مندا تطبیقی الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب کشاورزی در کشدورهای منطقده  بررسی .1451؛ سلطانی، غلامرضا

 . 25-1 صص . تابستان.2شماره . 0جلد . اقتصاد کشاورزی تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا(.)
20.1001.1.20086407.1391.4.14.1.3 

 : ولدایتی.راهنمدا مدیریت مناب  و مصدرف آب در توسدعه روسدتایی بخدش سدرایان. نقش .1402؛ سلیمانی، معصومه
 دانشکده ادبیات و دلوم انسانی دکتر دلی شریعتی. فردوسی مشهد. دانشگاه

 . تهران: فکر بکر.آب در خراسان جنوبی فرهنگ .1452؛ رجبی، نجی  الله ؛رجبی، میثم ؛شاطری، مفید

http://srj.asnr.ias.ac.ir/article_110542.html
https://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.40841
https://dx.doi.org/10.22059/jrur.2018.258270.1258
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20086407.1391.4.14.1.3
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راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشداورزی منداطق  بندیرتبه .1450محمدابراهیم؛ بنی حبی ،  ؛محمدهادیشبستری، 

 . 1شماره . 25جلد . آب در کشاورزی پژوهش هیبریدی. AHPو  M-TOPSIS از مدل با استفادهخشك 
10.22092/JWRA.2015.101329 

نقدش تدرویج کشداورزی در حفاظدت از  واکاوی .1044؛ بلالی، حمید ؛ادظمی، موسی ؛موحدی، رضا ؛شیرخانی، مریم

 . 22-00صص  .50پیاپی . 2شماره . 0. سال های ترویج و آموزش کشاورزیپژوهش مناب  آب کشاورزی.
https://jaeer.srbiau.ac.ir/article_18290.html 

و  دلدوم راهکارهای مدیریت مناب  آب زیرزمینی. ارزیابی .1402؛ زیبایی، منصور ؛سلطانی، غلامرضا ؛صبوحی، محمود
 . 000 -075 صص یازدهم. شماره اول. سال .فنون کشاورزی و مناب  طبیعی

20.1001.1.24763594.1386.11.1.37.9 
مصدرف بهینده آب در بخدش  هدایچالشتحلیدل مواند  و  .1455؛ دلیزاده، امین ؛بوزرجمهری، خدیجه ؛دادلی، جواد

-144 صدص .1شدماره . 10سدال . ایناحیدهجغرافیا و توسعه  کشاورزی نواحی روستایی شهرستان گنبد کاووس.

104. 
 10.22067/GEOGRAPHY.V18I1.81917 

، پ نگ گو وپ نگ خانه )جسدتارهایی از نگ   .1455؛ ناصر ،حق شناس ؛محمددلی ،ایزدخواستی ؛اسدالله ،دبدلی آشتیانی

 .150-112 صص. .2شماره  .4سال  .بومی ایران هایدانشفصلنامه  دو .تقسیم آب سنتی در شهرستان بُرخوار
 10.22054/QJIK.2017.8032 

-51، صدفحات 0شدماره ، 4دوره دیپلماسی آب از منازده تا همکاری، سیاست جهدانی،  .1454؛ سید دباسدراقچی، 

115. 
 https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_132.html 

وضد  موجدود منداب  آب  تحلیل .1452؛ رمره هاشمی، مرضیه ؛داوری، کامران ؛باقری، دلی ؛دمرانیان خراسانی، حمید

راهبدردی  ریزیبرنامدهکداربرد آن در  و DPSIRاستان خراسان جنوبی بارویکرد مشارکتی با استفاده ازچارچوب 

 اردیبهشت ماه 10 و 17دانشکده مهندسی شهید نیکبخت. زاهدان  کنگره ملی مهندسی دمران. هفتمین استان.

                               .55-50صص  .4شماره  اول. سال .و توسعه پایدار آب خوب و مدیریت آب. حکمرانی .1450؛ دمرانیان، حمید
                                                            866110.22067/JWSD.V1I3.4  

راهکارهدای سدازهای و غیدر سدازهای  بررسدی .1455؛ ادید  راد، محمدحسدین ؛بهراملو، دلی ؛فاطمی، سید احسان

 . 27-55 صص .24شماره . و پایداری محیط جغرافیا مدیریت پایدار مناب  آب دشت همدان.
https://ges.razi.ac.ir/article_631.html 

الگدوی کشدت بهینده همسدوبا مددیریت منداب  آب توسدطمدل ریاضدی  تعیدین .1405؛ زارع، محمدد ؛قبادیان، رسول

. کدداربردی مندداب  آب ایددران هددایپژوهشمقالددات نخسددتین کنفددرانس ملددی  مجموددده خطددی. ریزیبرنامدده

  INCWR01_256کرمانشاه. 

کشداورزی  المللدیبینکنفدرانس  منداب  طبیعدی در مددیریت منداب  آب. نقدش .1452؛ سقازاده، نرگس ؛قضاوی، رضا

 ICSDA05. خرداد. رشت .و مناب  طبیعی در هزاره سوم زیستمحیط

https://dx.doi.org/10.22092/jwra.2015.101329
https://jaeer.srbiau.ac.ir/article_18290.html
http://dorl.net/dor/20.1001.1.24763594.1386.11.1.37.9
https://dx.doi.org/10.22067/geography.v18i1.81917
https://dx.doi.org/10.22054/qjik.2017.8032
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_132.html
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_132.html
https://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48661
https://ges.razi.ac.ir/article_631.html
https://civilica.com/l/4536/
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های دامل بنیدان درشدبیه مدل چهارچوب .1450؛ زارع ابیانه، حمید ؛طاهری تیزرو، دبدالله ؛قلعه بان تکمه داش، میلاد

  .50-07 صص .1شماره  .2سال . و توسعه پایدار آب سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت مناب  آب.
10.22067/JWSD.V2I1.47716 

منداب  آب در حوضده آبریدز  مدیریت .1455؛ دمرانیان خراسانی، حمید ؛دلوی مقدم، سید محمدرضا ؛قندهاری، احمد

  .121-115صص  .1شماره . سال. و توسعه پایدار آب هریرود بر اساس نظریه بازی.
10.22067/JWSD.V3I1.55039 

ران آب بددر راهکارهدای مقابلدده بددا بحدد اولویتبندی .1450؛ قان ، معصومه ؛قان ، حسن ؛دانا، تورج ؛کشکولی، کریم

 ز فرایندد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی.شناسدی در راسدتای توسدعه پایددار بدا اسدتفاده ااسداس رویکدرد جامعده
  20.1001.1.22517081.1394.4.2.1.1. 47-7 صص .15. شماره 0. سال فرهنگ-راهبرد اجتمادی فصلنامه

. و توسدعه پایددار آب بررسی میزان آگاهی کشاورزان از مسدالل آب و آبیداری. .1450؛ دباسی، فریبرز ؛کیانی، دلیرضا

  .00-77صص  .2شمار . 2سال 
                                                         968410.22067/JWSD.V2I2.4       

. دانش سنتی مدیریت منداب  آب المللیبین همایش مدیریت مناب  آب در نیشابور کهن. .1454؛ رجبعلیلباف خانیکی، 

 TKWRM01_111 تاریخی آبی.  هایسازهقنات و  المللیبین مرکز یزد.

 ابزارهای اقتصادی مددیریت منداب  آب زیرزمیندی در جهدان و ایدران. .1454؛ محمدرضازاده، نازنین ؛محمدی، حسین
 ایمنطقددده. زنجدددان. شدددرکت آب کنفدددرانس ملدددی پژوهشدددهای کددداربردی منددداب  آب ایدددران دومدددین

  INCWR02_136زنجان. 

نامد   پایدان دشدت.ها و سازوکارهای مددیریت آب کشداورزی در شهرسدتان زرینزمینه تحلیل .1402؛ محمدی، یاسر
 دانشگاه تهران. انتشارات کشاورزی.. گروه ترویج و آموزش اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشکده کارشناسی ارشد.

و تحلیل مشدکلات مددیریت آب کشداورزی در  شناسایی .1405؛ اسدی، دلی؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ محمدی، یاسر

 . 511-541 صص .0شماره . 01سال  .تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایرانشهرستان زرین دشت.
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_22920.html 

بازشناسی سازمان نیدروی انسدانی در سیسدتم مددیریت  .1455؛ طالبیان، محمدحسن ؛حیدری، شاهین ؛کاظم مختارنیا،

                                                         . 140-52 صص .2شماره  .4سال  .بومی ایران هایدانشدو فصلنامه  .ش .هد 1454بومی آب بلده فردوسقبل از 

                           4159.103210.22054/QJIK.2017.1  
کدم آب مبتندی بدر روش  هایحوضدهارزیابی چند معیاره سناریوهای تخصیص منداب  آب در  .1450؛ مرادیان، سوگل

topsis   آب و مدل مدیریت منابweap سنجش از دور و .GIS  .42-15. صفحات 1شماره . 11سال ایران. 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=531277 
 .آب وتوسعه پایددار نشریه برنامه مدیریت بهم پیوسته خشکسالی. .1452؛ بهارلویی بردشاهی، داریوش ؛معتمدی، دلی

        JWSD.V4I1.5/544910.22067                                                   .120-117صص  .1شماره . 0 سال

مهندسدی  کنفدرانس آب؛ ابدزاری جهدت مددیریت جدام  منداب  آب. ردپدای .1450؛ سلطانی، سعید ؛میرچولی، فهیمه

  CEWE01_049آب. 

https://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.47716
https://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.55039
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517081.1394.4.2.1.1
https://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v2i2.49684
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=82087
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13649
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13649
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=840
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=840
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3481
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_22920.html
https://dx.doi.org/10.22054/qjik.2017.14159.1032
https://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v4i1.55449
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-05 صدص .4شماره . 1سال  .. آب و توسعه پایدارتطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز .1450؛ ناصری، ابوالفضل

51 .                                                                                      141110.22067/JWSD.V1I3.4 

دوامل  تحلیل .1452؛ دفت ،فتحی ؛زهرا مقدم، هدایتی ؛معصومه جمشیدی، ؛جمشیدی، دلیرضا ؛اله سیدهدایت نوری،

اقتصداد و توسدعه کشداورزی  تحقیقات فرهنگی و اجتمادی مؤرر بر نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب زرادی.
  IJAEDR.2013/5096910.22059.                                         .255 -205 صص .0شماره  .00سال  .ایران

برخی راهکارهای مدیریتی  ارزیابی .1450؛ رزاقیان، حسین ؛روستا، محمدجواد ؛رحیمیان، محمدحسن ؛نیکخواه، مجید

 صدص .4شدماره . 1. سدال و توسعه پایددار آب شرایط شور. آب مزارع گندم در شاخص کارآیی مصرف افزایش

54-

50 .                                                                                    865910.22067/JWSD.V1I3.4  

کنفدرانس مددیریت منداب  آب  چهدارمین مدیریت پایدار مناب  آب کشور. هایچالشالزامات و  .1454؛ اردواننیکنام، 
  WRM04_541. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. تهران. ایران

 .1450؛ زاهدی، سدمانه ؛فرشچی، پروین ؛فهمی، هدایت ؛مهردادی، ناصر ؛جعفری، حمیدرضا ؛مشهدی، امیرهدایتی آق

  .05-25 صص .4شماره . 17سال  .زیستمحیطو تکنولوژی  دلوم آمایش سرزمین و مدیریت مناب  آب.
https://jest.srbiau.ac.ir/article_8006.html 

های تحلیدل محددودیت .1044؛ احمدوندد، مصدطفی ؛غلامرضایی، سدعید ؛آباد، فاطمهرحیمی فیض ؛پناه، مسعودیزدان

. انتشدار آنلداین اقتصاد و توسعه کشاورزی ایدران تحقیقات نهادی در مدیریت مناب  آب زیرزمینی شهرستان الشتر.

 1044خرداد 
10.22059/IJAEDR.2020.298005.668877  

بررسی موان  اجتمادی مدیریت مشارکتی آب در ایران از منظر بهره بدرداران  .1400؛ میری کرم، فرشته ؛یعقوبی، جعفر

مشدهد: شدرکت مهندسدین  مقالات همایش ملی الگوهای توسدعه پایددار در مددیریت آب. مجموده و کارشناسان.

  WRM08_054. 212 -242 صص مشاور مهاب رامن.

 .2سدال ، مطالعات دلوم زیستی و زیست فناوری بررسی آب مجازی و مدیریت مناب  آب. .1455؛ یوسفی نژاد، محمد

 JR_SBSB-2-1_003. 20-10صص  .1شماره 
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