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پیامدهای منفی و فزاینده تغییر اقلیم در سال های اخیر مانند 
خشک سالی های متامدی در هم افزایی با افزایش جمعیت شهرها و 
رشد شهرنشینی سبب شده است تا اکرث کشورهای جهان از جمله 
ایران با کمبود منابع آب قابل دسرتس مواجه شوند؛ اما در پاسخ به 
این کمبودها،  مدیران و تصمیم گیران سطوح مختلف بدون توجه 
به منافع گروداران و رشکت دادن آن ها در تصمیم گیری های مرتبط،  
بر راه حل های عرضه محور تأکید دارند و از پرداخنت به مدیریت 
هدف  با  پژوهش  این  منوده اند.  خودداری  آب  منابع  یکپارچه 
یکپارچه  مدیریت  و  حکمروایی  چالش های  ارزیابی  و  شناخت 
است.  انجام  شده  توصیفی–تحلیلی  به روش  آب شهرها  منابع 
به این منظور پس از تعیین و استخراج شاخص های مورد نظر با 
استفاده از نظرات خربگان دانشگاهی و مدیران و تصمیم گیران 
برای  شانون  آنرتوپی  وزن دهی  روش های  از  موضوع،   با  مرتبط 
TOPSIS وزن دهی به این چالش ها و از روش ترکیبی رتبه بندی

برای تعیین و منایش وضعیت شهرهای استان بوشهر نسبت به هم 
استفاده  شده است. بر اساس نتایج، چالش های "تفرق سازمان های 
تصمیم گیر در مدیریت منابع آب" و "تأکید بر سیاست های عرضه 
محور آب" به ترتیب با وزن های 0/089 و 0/086 به عنوان مهمرتین 
چالش شناخته شدند. نتایج بررسی شاخص های منتخب حکمروایی 
منابع آب و آنالیز مدل کمی پژوهش نشان داده است که شهرهای 
بوشهر، گناوه و دیلم در سطح "حکمروایی کامالً مطلوب"، شهر 
برازجان در سطح "حکمروایی مطلوب"، شهرهای اهرم، خورموج و 
عسلویه در سطح "حکمروایی متوسط"، شهرهای کنگان و جم در 
"سطح حکمروایی نامطلوب" و شهر دیَر در سطح حکمروایی کامالً 

نامطلوب" قرار دارند.
آب،  منابع  یکپارچه  مدیریت  حکمروایی،  كلیدی:  واژه های 

.TOPSIS ،شهرهای استان بوشهر

Additive and Negative impacts of climate change in recent years, 
such as consecutive drought, simultaneously with increasing urban 
population and rate urbanization, has caused  most countries 
in the world, including Iran,  faced a shortage of accessible water 
resources; But in response to these shortcomings, managers and 
decision-makers at different levels, without considering the interests 
of all stakeholders and their participation in related decisions, 
by emphasizing supply-oriented solutions and have refrained 
implementation of integrated water resources management. This 
study aims to identify and evaluate the challenges of governance 
and integrated management of urban water resources in a 
descriptive-analytical method. For this purpose, after determining 
and extracting the desired indicators using the opinions of academic 
experts and managers, and decision-makers related to the subject,  
Shannon entropy weighting methods to weigh these challenges and 
the combined TOPSIS ranking method to determine and display the 
situation the cities of Bushehr province have been used in relation 
to each other. According to the results; The challenges of "secession 
and numerous decision-making organizations in water resources 
management" and "emphasis on water supplying policies" with 
weights of 0.089 and 0.086, respectively, were identified as the most 
important challenges.  The results of the study of selected indicators 
of water resources governance and analysis of the quantitative 
research model have shown that the cities of Bushehr, Genaveh, and 
Deylam at the level of "absolutely desirable governance", Borazjan 
city at the level of "optimal governance", Ahram, Khormoj, and 
Assaluyeh at the level of "governance" On average, the cities of 
Kangan and Jam are at the level of "unfavorable rule" and the city of 
Deir is at the level of "completely undesirable rule".
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مقدمه

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته توسط مجمع جهانی اقتصاد 
تا سال 2030 بیش از 70 درصد شهرهای جهان با تنش کم آبی مواجه 
خواهند شد و در صورت تداوم وضعیت فعلی تا سال 2050،  بیش 
از یک میلیارد نفر  از جمعیت جهان در رشایط تنش شدید آبی به 
رس خواهند برد (World Economic Froum، 2021). عالوه بر 
اقتصاد،  افزایش جمعیت شهرها و  نتیجه جهانی شدن  این در 
رشد شهرنشینی و همچنین تغییر کاربری اراضی، شهرها به عنوان 
مرصف کننده اصلی و در عین حال آلوده کننده ترین منابع آب 
شناخته می شوند (Setegn و Donson، 2015؛ WWAP، 2017؛ 
Chang و همکاران، 2020؛ Vieira، 2020). از طرفی پیامدهای 
تغییرات اقلیمی مانند افزایش فراوانی وقوع و شدت بارش های 
سنگین، سیل، خشک سالی و امواج گرما باعث ایجاد فشار بیش از 
حد بر کیفیت و کمیت منابع آب شهری در اکرث کشورهای جهان 
دفع  و  شیمیایی  آالینده های  انواع  انتشار  درحالی که  می شود. 
پساب و فاضالب صنعتی و خانگی ، منابع موجود را  نیز غیرقابل 
 Georgi استفاده می کنند (پوراصغرسنگاچین و عسکری، 1394؛
و همکاران، 2016). بر این اساس اکرث شهرهای جهان در معرض 
ریسک باالی وقوع خشک سالی های گسرتده ای قرار دارند. به طور 
مثال در سال 2015، در کشور برزیل، با وجود اینکه  12 درصد 
از منابع آب شیرین جهان را دارد، کالن  شهرهای ریودوژانیرو و 
سائوپائولو تحت تأثیر شدید خشک سالی قرار گرفتند که در 84 

.(2015 ،OECD) سال گذشته بی سابقه بوده است
تأثیرات این پیامدها به همراه فرسودگی یا فقدان زیرساخت های 
آب و شبکه فاضالب در مناطق متأثر از شهرنشینی با رسعت  
باال سبب شده است تا مدیران شهری خواستار بهبود مدیریت 
یکپارچه منابع آب که شامل برنامه ریزی و مدیریت هامهنگ 
زمین، آب و دیگر منابع محیط زیست در راستای عدالت، کارایی 
و مرصف پایدار و ارتقای ظرفیت حکمروایی آب در شهرها و 
حرکت به سوی تأمین پایدار منابع آب مورد نیاز شهرها باشند 

(Clausen، 2004؛ van و همکاران، 2019).
حکمروایی شهری به عنوان مجموعه سیستم های اداری با مترکز 
اصلی برنهادهای رسمی (قوانین، سیاست های رسمی) و غیررسمی 
(روابط و شیوه های قدرت) و همچنین ساختارهای سازمانی و 
عملکرد آن ها نقش مهمی در بهبود عملکردهای اقتصادی، رفاه و 
کیفیت زندگی شهروندان دارد (OECD، 2011؛ van و همکاران، 
2019). عالوه بر این حکمروایی آب و ظرفیت سازگاری آن با عدم 
قطعیت های ناشی از تغییر اقلیم و پیامدهای شهرنشینی و رشد 
جمعیتی، نقش کلیدی در امنیت توسعه و تاب آوری شهرها دارد و 
شهرها نیز باید برای برخورداری از چارچوب های نهادی، اطالعات 
قابل استفاده، ظرفیت کافی، بودجه کافی، شفافیت و یکپارچگی، 

تعامل معنادار گروداران و انسجام در سیاست های بین بخشی 
برای غلبه بر چالش های مرتبط با مدیریت یکپارچه منابع آب 
باید اطمینان کافی داشته باشد و درصورتی که زمینه الزم جهت 
استفاده از مزیت های حکمروایی در مدیریت یکپارچه منابع آب 
فراهم نشود، تأمین آن برای شهرهایی که در معرض اسرتس کمبود 
آب قرار دارند، با چالش مواجه خواهد شد (Morgan و همکاران، 

.(2011 ،OECD 2019؛ ،Akhmouch و Romano 2020؛
کشور ایران با میزان بارندگی ساالنه 251 میلی مرت (3/1 میانگین 
جهانی) در اقلیم گرم و خشک قرار دارد و همواره تحت تأثیر 
بااین حال  است.  آب  منابع  پایداری  عدم  با  مرتبط  مخاطرات 
در سال های اخیر با مترکز صنایع و جمعیت در مناطق خشک 
کشور و تأکید بر اقدامات سازه ای مانند سدسازی های گسرتده 
و سیاست های کالن کشور در خصوص طرح های انتقال آب، 
مختلف  مناطق  در  آب  منابع  مدیریت  تا  است  شده  سبب 
کشور به ویژه مناطق مرکزی، جنوب و رشق کشور با چالش های 
جدی روبه رو شود. به عبارتی یکپارچه نبودن اقدامات مرتبط 
با مدیریت منابع آب کشور، ناهامهنگی در سیاست گذاری ها، 
تصمیم ساز  دستگاه های  بین  هامهنگی  و  همکاری  ضعف 
در  آب  اتالف  آب رسانی،  شبکه های  فرسودگی  تصمیم گیر،  و 
محیط زیستی  مالحظات  به  توجه  عدم  مختلف،  بخش های 
مترکز  بودن  قطبی  فن آوری،  ضعف  عمرانی،  فعالیت های  در 
جمعیت و صنعت در مناطق خشک کشور، عدم بهره وری کافی 
آب در بخش های مختلف، از جمله چالش های مدیریت منابع 

آب در کشور محسوب می شوند (پوراصغرسنگاچین، 1380).
مشکالت  با  درصد   70 برابر  شهرنشینی  نرخ  با  بوشهر  استان 
پر شامر در تأمین منابع آب مواجه است و در حال حارض و بر 
 80 بوشهر،  استان  فاضالب  و  آب  سازمان  ساالنه  گزارش  اساس 
درصد منابع آبی این استان از خارج از استان (به صورت انتقال 
بین حوزه ای از استان های کهگیلویه و بویراحمد و استان فارس) و 
20 درصد باقی مانده نیز از منابع مورد نیاز مانندشیرین سازی آب 
دریا و استخراج از سفره های زیرزمینی با حفر چاه عمیق تأمین 
می شود (حمزه پور، 1400). درحالی که اکرث شهرهای استان بوشهر 
از نظر مدیریت یکپارچه منابع آب با چالش های متعددی مانند 
انشعابات  تصفیه خانه،  و  فاضالب  شبکه  زیرساخت های  کمبود 
غیر مجاز و استفاده از آب رشب شهری در فضای سبز شهرها، 
مترکز صنایع نفت و گاز و در ادامه افزایش مهاجر پذیری شهرهای 

جنوبی استان روبه رو هستند.
در جربان کمبود منابع مورد نیاز این شهرها، مدیران و برنامه ریزان 
منطقه ای با اتخاذ سیاست های عرضه محور تالش منودند تا با احداث 
آب شیرین کن های متعدد در نوار ساحلی استان این کمبودها جربان 
شود. از طرفی بخش زیادی از آب اختصاص داده  شده به شهرها به 
دلیل فرسودگی زیرساخت های آب رسانی از دسرتس خارج می شود 
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و برای حفظ وضعیت موجود شبکه توزیع استان، ساالنه به 300 
کیلومرت نوسازی شبکه نیاز است (دالوری، 1399). 

این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی چالش های حکمروایی 
انجام  بوشهر  استان  شهرهای  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  و 
و  موضوع  پیشینه  بررسی  با  ابتدا  به این منظور  است.  شده 
از نظر کارشناسان و خربگان، چالش های مورد نظر  استفاده 
مورد  شهرهای  ادامه  در  می شوند.  اولویت بندی  و  استخراج 
به  از آن ها نسبت  تعیین وضعیت هر یک  به منظور  مطالعه 

چالش های اولویت بندی شده،  با هم مقایسه می شوند.

مبانی نظری

• مفهوم حکمروایی شهری
فعالیت های  با  ویژه  به طور  حکمروایی  مفهوم  به  پرداخنت 
بانک جهانی به عنوان یک پارادایم بنیادی توسعه مرتبط است 
(Obeng، 2017) که ابتدا در سال 1989 با مطالعاتی پیرامون 
این مفهوم در کشورهای واقع در صحرای آفریقا تحت عنوان 
 .(1989  ،World Bank) شد  رشوع  پایدار"  رشد  تا  بحران  "از 
حکمروایی می تواند به طریق مختلف تعریف شود،  اما به بیانی 
ساده فرآیندی از تصمیم سازی و روندی است که تصمیم ها در آن 
به اجرا در می آیند و به روابط بین دولت و جامعه مدنی مربوط 
می شود (McCarney و Rodriquez، 1995؛ فرزین پاک، 1383). 
برنامه توسعه سازمان ملل حکمروایی را به عنوان مکانیسم ها و 
فرآیندهای می داند که شهروندان و گروه های مختلف از طریق 
آن ها، ضمن دنبال کردن منافع خود با استفاده از حقوق قانونی، 
به تعهدات خود نیز جهت میانجیگری اختالفات موجود پایبند 
هستند (UNDP، 1997). بر اساس این تعریف، حکمروایی دو 
اختیار  در  کامل  به طور  قدرت  اینکه  نخست  دارد؛  مهم  جنبه 
بر  تصمیم گیری  روند  دوم  و  نیست  دولتی  و  رسمی  نهادهای 
اساس روابط پیچیده بین گروداران با اولویت های مختلف انجام 

.(2002 ،UN-Habitat) می شود
مفهوم حکمروایی1 و حکمرانی2 باهم متفاوت است و به طورکلی 
حکمرانی با سلسله مراتب و جدایی جامعه و دولت و در برابر آن، 
حکمروایی با  کم شدن مرزبندی های عمومی-خصوصی،  افزایش 
اهداف  به  دستیابی  در  غیردولتی  گروداران  نقش  و  شبکه ها 

 .(2005 ،Pierre 2011؛ ،Kjær) عمومی شناخته می شود
در بیان کارکرد حکمروایی شهری می توان بیان کرد حکمروایی 
شهری با بهره گیری از سیاست پایین به باال و طراحی شبکه های 
عمدتاً  که  با  حکمرانی  تقابل  در  و خودتنظیم،  خودسازمان ده 
به  و  پایین  به  باال  از  و  مراتبی  قدیمی سلسله   رویکردهای  از 
مرزهای  نفوذپذیری  زمینه  می برد،  بهره  دیوان ساالری  نوعی 
بین سازمانی موجود در ساختار حکومت را فراهم آورده است 

شهری  حکمروایی  دیگر،  بیانی  به   .(1389 رحیمی،  و  (نوبری 
مردم  بخشی،  اثر  و  کارایی  از جمله  متعددی  اصول  مبنای  بر 
به  نسبت  پاسخگویی،  و  پذیری  مسئولیت  عدالت،  ساالری، 
توسعه شهری در  آن کنرتل و هدایت  حکمرانی شهری که در 
خالصه  دولتی  و  رسمی  نظام  نهادهای  و  سازمان ها  مجموعه 

می شود، برتری دارد (برک پور، 1385).
حکمرانی از این نظر که مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی 
با قدرت قانونی است که در یک نظام سلسله مراتبی عمودی و 
از باال به پایین گسرتش یافته است، با حکمروایی متفاوت است. 
به عبارتی حکمروایی نوعی فرآیند است که این فرآیند متضمن 
اجتامع  هم  و  حکومت  هم  که  است  پیوسته ای  هم  به  نظام 
بر  و رضوانی،  1383). حکمروایی  (کاظمیان  بر می گیرد  در  را 
خالف حکمروانی، در رابطه متقابل و کنش و اکنش بین و درون 

نیروهای حکومتی و غیر حکومتی است (اطهاری، 1395).
وجود  دلیل  به  توسعه  حال  در  و  نیافته  توسعه  کشورهای  در 
الگوهای حکمرانی و مدیریت های سنتی، در حال حارض به دلیل 
عدم استفاده از همه ظرفیت های موجود نهادها و سازمان  های 
عمومی و خصوصی در ابعاد مختلف اداره و مدیریت جامعه 
نظر رضوری  این  از  و  است  آمده  به وجود  نامساعدی  رشایط 
است تا زمینه مشارکت بیشرت این گروه  ها و نهادها در اداره امور 
و مدیریت بخش های مختلف جامعه فراهم شود. در واقع امروزه 
مشخص شده است که حل مشکالت موجود مرتبط با اداره و 
مدیریت  سنتی  رویکردهای  اصالح  با  فقط  کشورها  مدیریت 
حکمروایی  مانند  مدیریت  نوین  رهیافت های  از  استفاده  و 
پایداری و توسعه  امکان پذیر است. به عبارتی برای رفع موانع 
مسئولیت  و  اثرپذیری  کارآمدسازی،  توسعه  درحال  کشورهای 
پذیری بیشرت در اداره امور و واگذار کردن وظایف، صالحیت ها 
و قدرت به حکومت محلی و سایر گروداران الزم است. همه این 
موارد در چارچوب الگوی جدید اداره جوامع به نام حکمروایی 
داللت دارد و از این نظر حکمروایی در مقایسه با الگوی سنتی 

مدیریت یا حکمروانی برتری دارد (الله پور، 1395).
از حکمروایی شهری، تقویت فرایند توسعه  در حقیقت هدف 
شهری است؛ به گونه ای که در جامعه، زمینه و محیط مناسبی برای 
زندگی راحت و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتامعی 

و اقتصادی آنان فراهم شود (طباطبایی مزد آبادی، 1397).
حکمروایی شهری برای ارائه کارآمد خدمات زیرساختی شهری 
مانند آب و بهداشت، شبکه دسرتسی، منابع غذایی، سیستم های 
زهکشی و فاضالب، آموزش و سیستم های جمع آوری پسامند به 
دلیل ناتوانی دولت ها در تأمین این خدمات برای شهروندان، 
دسرتسی  در  ارزشمندی  نقش  می تواند  و  است  حیاتی  بسیار 
پایدار شهروندان به این خدمات ایفا کند (Otegbulu، 2013؛ 

Biswas و همکاران، 2019) 
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مدیریت یکپارچه منابع آب3

فرایندی  را  آب  منابع  مدیریت  آب4  جهانی  همکاری  سازمان 
منابع  و  زمین  آب،  هامهنگ  مدیریت  و  توسعه  که  می داند 
مربوطه را به منظور به حداکرث رساندن رفاه اقتصادی و اجتامعی 
حاصل از آن به روشی عادالنه بدون به خطر انداخنت پایداری 
اکوسیستم های حیاتی ترویج می کند (GWP، 2000). همچنین 
در نظرسنجی پیرامون مدیریت یکپارچه منابع آب از بین 600 
منابع  یکپارچه  مدیریت  آمریکا،  کشور  در  متخصصین  از  نفر 
آب این گونه تعریف شده است: فرایندی که تالش می کند رشد 
تشویق  با  درعین حال  و  کند  متعادل  را  منطقه ای  اقتصادی 
مشارکت گروه ها با منافع ظاهرا متفاوت، به مدیریت منطقی 
محیط زیست دست یابد (Bourget، 2006). عالوه بر این از نظر 
عبارت  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  آمریکا5  آب  منابع  انجمن 
هامهنگ  مدیریت  و  حفاظت  توسعه،  برنامه ریزی،  از:  است 
آب، زمین و منابع مربوطه به روشی که موجب تقویت فعالیت 
اقتصادی پایدار، بهبود یا پایداری کیفیت محیط زیست، تضمین 
سالمت و ایمنی عمومی و تأمین پایداری جوامع و اکوسیستم ها 

 .(2012 ،Rancier و Bateman) شود
بااین وجود رویکردهای که برای مدیریت منابع آب شکل گرفته 
حداقل  از  برخورداری  ضمن  و  بوده  بخشی  بین  بیشرت  است، 
هامهنگی های الزم، برای حل چالش های مرتبط با کمبود منابع 
آب جامعه ناکافی است. از طرفی با کاهش منابع آبی و کاهش 
نظر  در  بدون  آب  منابع  مدیریت  در  بخشی  مدیریت  کارایی 
گرفنت روابط متقابل بین این بخش ها و بدون اولویت بندی در 
استفاده از این منابع چالش ها و مشکالت مدیریت منابع آب 
از  فراتر  راه حل  دنبال  به  است  نیاز  بنابراین  می یابد.  گسرتش 
مرزبندی های بین بخشی و شناخت روابط متقابل این بخش ها 
باشیم (Xie، 2006). در سال های گذشته دولت های مرکزی، برای 
پایین بدون مالحظه و  به  باال  مدیریت منابع آب رویکردهای 
مشورت با گروداران در نظر گرفته اند. این رویکردهای باال به 
پایین در بیشرت کشورهای جهان غالب است و باگذشت زمان 
ناکارآمدی آن ها مشخص شده است و بر اساس این رویکردها، 
تأکید  بیشرت  عرضه  بر  آب،  تقاضای  مدیریت  برای  دولت ها 
داشته اند که در نهایت سبب ایجاد چرخه بازخوردی مثبت و 

معیوب شده است (Kuzdas و همکاران، 2016).

چالش های حکمروایی مدیریت یکپارچه منابع آب

به جمعیت  نفر  میلیارد  سه   ،2050 سال  تا  می شود  پیش بینی 
موجود جهان افزوده شود که بیشرت در کشورهای درحال توسعه 
خواهد بود. بنابراین کشورها نیازمند رسمایه گذاری بیشرت برای 

تأمین آب و بهبود پایداری منابع مرتبط با آن هستند. بااین حال 
درگیری ها بین بخش های مختلف مرصف کننده آب مانند تقابل 
کشاورزی،  و  صنعت  بخش های  شهری،  و  روستایی  جمعیت 
محیط زیست و مراکز تأمین انرژی آبی در سال های اخیر افزایش  

.(2020 ،Vieira) یافته است
تأکید بر حکمروایی کامالً اثبات شده است و بیانگر تغییر از الگوی 
کنرتل شده  سلسله  مراتبی  مدل های  در  منابع  مدیریت  سنتی 
اختیارات  که  است  مختلفی  گروه های  به سمت  دولت  توسط 
 ،Rhodes 2002؛   ،Hall) دارند  تصمیم گیری  قدرت  و  سیاسی 
و  "بازار"  "سلسله مراتبی"،  الگو  سه  شهری  1996).حکمروایی 
"شبکه ای" دارد. در الگوی "سلسله مراتبی" بر رویکردهای باال به 
پایین در فرآیند تصمیم گیری و اجرای اقدامات مربوط به تأمین 
آب و زیرساخت های فاضالب شهری توسط نهادهای رسمی و 
دولتی تأکید می شود و در آن پاسخگویی عمومی و مشارکت 
حکمروایی  "بازار"  الگوی  در  می شود.  گرفته  نادیده  گروداران 
مبتنی بر توامنندسازی حداکرثی گروداران برای مدیریت منابع 
اقدامات  مانند  است؛  موجود  منابع  مشارکتی  مالکیت  و  آب 
پیرامون  مختلف  خدمات  ارائه  در  خصوصی سازی  به  مربوط 
تأمین و توزیع منابع آب. در نهایت الگوی شبکه ای بر رویکرد 
افقی و بر اساس همکاری بین گروداران مختلف جوامع مدنی، 
رویکردهای  به طورکلی  و  خصوصی  بخش  و  رسمی  نهادهای 
مدیریت منابع غیرمتمرکز استوار است (Ostrom، 2010). الزم 
به ذکر است در مقیاس های عملی و فراتر از جنبه های نظری، 
حکمروایی جوامع شهری در ارتباط با منابع آب به صورت ترکیبی 
از هم در  یاد شده  است و منی توان آن ها را جدا  الگوهای  از 
نظر گرفت (Andersson وOstrom، 2008). بر همین اساس، 
اگر  آب،  امنیت  به  دستیابی  در  وسیله ای  به عنوان  حکمروایی 
بتواند چالش های مربوط به آب را حل کند به عنوان حکمروایی 
"خوب" از آن یاد می شود و اگر نتواند به نیازهای آب مبتنی بر 
مکان جوامع پاسخ مناسبی دهد، به عنوان حکمروایی "بد" از آن 
نام می برند (OECD، 2015). به منظور دستیابی به حکمروایی 
الزامات  و  اصول  از  تعدادی  آب،  منابع  پیرامون  شهری  خوب 
مانند ارائه اطالعات، رعایت قوانین، تأمین زیرساخت های نهادی 
اهمیت  از  دولت  مختلف  سطوح  در  الزم  هامهنگی  ایجاد  و 

زیادی برخوردار هستند (Dietz و همکاران، 2003). 
آب،  منابع  یکپارچه  مدیریت  حکمروایی  در  اساس  این  بر 
اجتامعی- پیچیده  سیستم های  به عنوان  آبی  سیستم های 
بوم شناختی اداره می شوند و با مجموعه ای از دستورالعمل ها، 
اداره  نهادها)  (به عنوان مثال  تصمیم گیری  فرایندهای  و  قوانین 
می شوند. این سیستم ها درکنار برخورداری از ظرفیت ها، ارزش ها 
و تأثیرات متنوع در اجرای سیاست های مرتبط با مدیریت منابع 
مختلف  شبکه های  ایجاد  و  سازمان دهی  از  استفاده  با  آب، 
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منطبق  قطعیت  عدم  رشایط  با  را  خود  ارتباطی–اجتامعی، 
همکاران،  و   Kemp 2007؛   ،Cleaver و   Franks) می سازند 

 .(2006 ،Agrawal و Lemos 2005؛
منابع  بهبود  منابع آب در مورد  یکپارچه  حکمروایی مدیریت 
آب قابل  دسرتس شهرها از طریق اتصال خدمات مختلف آب و 
تأمین حکمروایی کارآمد، زیرساخت مناسب و تأمین مالی پایدار 
است و با ایجاد ارتباط بین سیستم های انسانی و طبیعی، بخش 
آب و اقتصاد جوامع و نیز ارتباط عمودی در سطوح مختلف 
تصمیم گیری قابل  تشخیص است (Aldaya و همکاران، 2014). 
غیرمتمرکزتر  رویکردهای  شامل  یکپارچه سازی  ایده  بنابراین 
مدیریت آب با یک دید جامع تر همراه با حامیت از ایده های 
 .(2008  ،McDonnell) است  آب  تقاضای  مدیریت  و  محلی 
سلسله مراتب  ایده پردازی  برای  را  راهی  حکمروایی  ازاین رو،  
فراهم  مختلف  منافع  با  گروه ها  و  بخش ها  میان  در  اجتامع 
تجزیه  و  تا  می سازد  قادر  را  محققان  درنهایت  که  می کند 
تحلیل و سازمان دهی بهرتی از جامعه موجود با هدف مقابله 
با چالش های مربوط به آب، پاسخگویی به نیازهای توسعه و 
 Rogers) تعریف و دستیابی به اهداف جمعی را ارائه دهند

.(2003 ،Hall و
با وجود سودمندی های حکمروایی شهری به عنوان یک مفهوم 
کاربردی، هنوز تئوری ها و مطالعات علمی کافی پیرامون آن در 
زمینه انجام یک مطالعه گسرتده و تلفیقی باهدف کاربرد بیشرت 
آن و به منظور دستیابی به اهداف مختلف مدیریت شهری ایجاد 
نشده است (Lucas، 2017؛ Pierre، 2005). ازجمله دالیلی که 
تاکنون مانع از پیاده سازی مفهوم حکمروایی شهری شده است، 
داده های  جمع آوری  در  توانایی  عدم  و  فوق العاده  دشواری 
سازمان یافته در مورد حکمروایی شهری به منظور درک روندهای 
گسرتده در مقیاس جهانی است (da Cruz و همکاران، 2019). 
پیچیدگی ها و  با  عالوه بر این حکمروایی شهری در حال حارض 
مفاهیم  از  مثال حرکت  به طور  روبه روست  متعدد  چالش های 
مدیریت به کارآفرینی و از حاکمیت به سمت حکمروایی، سبب 
رفع موانع قانونی، افزایش انعطاف پذیری برنامه ریزی و مشارکت 
افزایش  سبب  نهایت  در  که  می شود  خصوصی  بخش  بیشرت 
درروند سیاست گذاری می شود  درگیر  گروداران  تنوع  و  تعداد 
 ،Kemper و   Greiving 2006؛   ،Bröchler و   Blumenthal)
 .(1998  ،Stoker 2003؛   ،Imbroscio 2004؛   ،Heere 1999؛ 
فراهم سازی و  تداوم خصوصی سازی خدمات شهری،  همچنین 
بهره برداری از زیرساخت ها ضمن محدودسازی مسئولیت پذیری 
و چشم انداز اسرتاتژیک، سبب افزایش پیچیدگی های اداره شهرها 
شده است (Cowell و Martin، 2003) و در نهایت یکپارچه 
نتیجه گسرتش جوامع  کردن مقیاس های جغرافیایی به ویژه در 
شهری و در مواردی که مرزهای اداری قادر به جربان و مطابقت 

دشوار  فزاینده ای  به طور  نیستند،  کالن شهرها  عملکردی  ادغام 
 Angel Angel، 2017؛  می شود (Ahrend و همکاران، 2014؛ 

.(2005 ،Sykes و Shaw 2018؛ ،Eklund و همکاران، 2012؛
باوجود انجام پژوهش های متعددی پیرامون مدیریت یکپارچه 
پژوهش های  اما  شهری  حکمروایی  همچنین  و  آب  منابع 
یکپارچه  مدیریت  حکمروایی  چالش های  پیرامون  محدودی 
منابع آب به ویژه در جوامع شهری صورت گرفته است. در ادامه 
کشور  از  خارج  و  داخل  مرتبط  پژوهش های  از  مورد  چند  به 

اشاره شده است.
عنوان  با  پژوهشی  در   (1397) هاشم  آل  قادری  و  پرتوی 
با رویکرد  "مدیریت یکپارچه منابع آبی در برنامه ریزی شهری 
توسعه پایدار (مطالعه موردی: تهران)" به شناسایی سیاست های 
در  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  برای  شهری  برنامه ریزی  مؤثر 
شهرها با رویکرد توسعه ی پایدار می پردازند و نتیجه می گیرند 
که برنامه ریزی شهری می تواند باسیاست گذاری های مختلف در 
مورد تغییر کاربری زمین، تعیین محدوده توسعه شهرها، رسانه 
کاربری ها با توجه به رشایط اقلیمی هر شهر، مکان یابی صنایع 
آن ها،  آبی  منابع  تأمین  و چگونگی  میزان  و  تجهیزات شهر  و 
جمع آوری رواناب های شهری و استفاده مجددشان برای آبیاری 
ایجاد بسرتهای مناسب مشارکت  فضای سبز موجود شهرها و 
شهروندان کمک شایان توجهی به مدیریت یکپارچه منابع آبی 

در شهرها مناید (پرتوی و قادری آل هاشم، 1395). 
همچنین بهمن پوری و سلطانی (1395) در پژوهشی با عنوان 
یکپارچه  در مدیریت  فازی  تحلیل سلسله مراتب  "کاربرد روش 
به  مربوط  داده های  سنجش  به  نی ریز"  شهرستان  آب  منابع 
شاخص های اقتصادی، اجتامعی، محیط زیستی و فنی مدیریت 
منابع آب می پردازند و در پایان نتیجه می گیرند که معیارهای 
اجتامعی و اقتصادی بیشرتین اهمیت را دارند و از بین راهکارهای 
از تخلیه آب خوان ها و  ارائه شده، تغییر کاربری آب، جلوگیری 
از  ارائه شده،   راهکارهای  به سایر  آن ها نسبت  افزایش ورودی 
اهمیت بیشرتی برخوردارند و می بایست در اولویت برنامه ریزی 

و تصمیم گیری قرار گیرند (بهمن پوری، 1397). 
با  پژوهشی  در  نیز   (1394) عسکری  و  سنگاچین  پوراصغر 
عنوان "چالش های مدیریت منابع آب در ایران در برنامه ششم 
توسعه"، به این نتیجه رسید که وضعیت کشور از نظر منابع آب 
در مقایسه با شاخص های بین املللی وضعیت مطلوبی ندارد و 
چشم انداز کشور را نگران کننده ساخته است، بنابراین رضوری 
کشور  آب  منابع  مدیریت  برنامه های  و  سیاست ها  در  است 
بازنگری های اساسی صورت گیرد (پوراصغرسنگاچین و عسکری، 

.(1394
Pandey (2021) در پژوهشی با عنوان "مدیریت امنیت آب، 
امنیت  چالش های  بیان  به  نپال،  در  چشم اندازها  و  چالش ها 
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آب" با وجود چالش های جهانی مانند افزایش جمعیت شهری، 
و  مؤسسات  کارایی  عدم  و  شهرنشینی  رشد  اقلیمی،  تغییرات 
به دست آمده  نتایج  براساس  می پردازد.  تصمیم گیر  نهادهای 
و  ناخواسته  شهرنشینی  اقلیمی،  تغییرات  پژوهش،  این  از 
افزایش جمعیت بر بعد عرضه امنیت آب و الگوهای مرصف 
امنیت  تقاضای  بعد  بر  اقتصادی جامعه  و  اجتامعی  و رشایط 
آب تأثیرگذار است و پاسخ های نهادهای تصمیم گیر در راستای 

بهبود سازگاری شهرها در برابر تنش های آبی،  کافی نیست. 
عنوان  با  پژوهشی  در   (2021) همکاران  و   Nieuwenhuis
مفهوم سازی  شهرها،  آبی  سیستم  یکپارچه  مدیریت  "به سوی 
تغییرات  بر  تأکید  آن ها"ضمن  اطمینان  عدم  و  یکپارچگی 
و  اقتصادی  روزافزون  نگرانی های  شهرنشینی،  رشد  اقلیمی، 
شهری  فاضالب  جمع آوری  سنتی  سیستم های  و  محیط زیستی 
آب  منابع  مدیریت  چالش برانگیز  و  مهم  عوامل  به عنوان 
عمده  مانند  شهرها  آب  منابع  مدیریت  می کنند  بیان  شهرها، 
چالش های قرن 21، نیازمند رویکرد یکپارچه است و در ادامه 
به بیان گسرتده مفاهیم جامعیت و یکپارچگی در فرآیندهای 
آب  منابع  مدیریت  با  مرتبط  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 

باوجود تغییرات اجتامعی و اقتصادی جامعه می پردازند.
عنوان  با  پژوهشی  در  نیز   (2020) Pahl-Wostl و همکاران  
چالش های  مدیریت  برای  آب  حکمروایی  ظرفیت  "افزایش 
چارچوب  یک  ارائه  دنبال  به  تحلیل"  و  چارچوب  پیچیده،  
به منظور هدایت رویکردهای یکپارچه و جامع مدیریت منابع 
نویسندگان  هستند.  آن  به  مربوط  چالش های  بر  غلبه  و  آب 
ضمن تأکید بر اتخاذ رویکردهای منسجم و هامهنگ با رشایط 
محلی،  و  منطقه ای  مقیاس های  در  اجتامعی  و  محیط زیستی 
پیچیدگی های  تحلیل  تجزیه  و  برای  را  نظام مند  این چارچوب 

مدیریت یکپارچه منابع آب ارائه می دهند. 
با  پژوهشی  در   (2019) همکاران  و   Leeuwen عالوه بر این، 
در  شهرها"  در  حکمروایی  و  آب  مدیریت  "چالش های  عنوان 
کنار تأکید بر پیامدهای ناشی از هم افزایش چالش هایی مانند 
بارندگی ها،  فراوانی  و  شدت  افزایش  دریاها،  سطح  افزایش 
بر   ... و  آب  منابع  آلودگی  گرما،  موج های  رودخانه ها،  طغیان 
منابع آب شهرها، نتیجه گرفتند افزایش مشارکت جامعه مدنی و 
بخش خصوصی در تصمیم گیرهای مرتبط با مدیریت منابع آب 
شهرها و افزایش هامهنگی بین شهرهای مختلف با هدف به 
اشرتاک گذاری تجارب سودمند می تواند به عنوان برنامه اثربخش 

و بلندمدت در جهت غلبه بر چالش های موجود مؤثر باشد. 
عالوه بر پژوهش های یاد شده، Cruz و همکاران (2018)، در 
پژوهشی با عنوان "حکمروایی جدید شهری، چالش های فعلی و 
مضامین آینده" با بررسی پیشینه و ادبیات موضوع چالش های 
از:  عبارتند  چالش ها  این  کرد.  بررسی  را  شهری  حکمروایی 

تصمیم گیری،  در  انفرادی)  (شهروندان  شهروندان  مشارکت 
و  باهدف  تناسب  (عدم  سازمانی  موجود  کاستی های 
منسوخ شده)، ظرفیت یا قابلیت حکمرانی (عمومی)، مشارکت 
سازمان های اجتامعی شهری در تصمیم گیری، کارکردن هم راستا 
محدودیت های  عمودی)،  (هامهنگی  حاکمیت  طبقات  با 
تقسیم بندی  حکمروایی،  در  بخش خصوصی  مشارکت  ایالتی، 
بودجه  محدودیت  حکمروایی،  اصالحات/بازساخت  نهادی، 
رشاکتی/ حکمروایی  رأی دهندگان،  با  سیاسی  تعامل  عمومی، 
تعاونی، دسرتسی حاکمیت به مهارت و دانش، سازگاری ساختار 
توسط  عمومی  خدمات  دریافت  متغیر،  رشایط  با  حکمروایی 
بخش خصوصی، کارایی حکومت، سیاست اجرایی، ظرفیت های 
با  تعامل  برای  مهارت/اطالعات  فقدان  حکومت،  مدیریتی 

شهروندان، اسرتاتژی های چشم انداز/ مدیریت حکومت. 
همچنین در این پژوهش و به استناد مطالعات انجام شده در 
کالج علوم اقتصادی و سیاسی لندن6، اتحادیه حکمروایی محلی و 
شهرها7 و برنامه اسکان سازمان ملل8 چالش استخراج  شده است 
که عبارت اند از: محدودیت های بودجه عمومی، سیاست زدگی 
قوانین  سیاسی،   مسائل  متقابل  وابستگی  محلی،  مسائل 
بروکراسی غیر منعطف و محدود، فقدان استقالل شهرداری ها، 
تداخل مسئولیت ها،  طرز کار طبقات مختلف دولت، دستیابی 
به اطالعات مؤثر، فقدان، احرتام به قوانین و آئین نامه ها، عدم 
در  مهارت  فقدان  آئین نامه ها،  و  قوانین  اجرای  برای  توانایی 
دولت های محلی، منابع مالی نامطمنئ، ریسک فساد، اهداف 
مختلف،  بخش های  بین  هامهنگی  مسئولیت پذیری،  محدود 
عالقه  فقدان  سیاست گذاری،  به  شهروندان  محدود  دستیابی 
حکومت های  به  اعتامد  فقدان  محلی  مسائل  به  شهروندان 
گروه های  منایندگان  پایین  تعداد  سیاسی،  ثبات  فقدان  محلی، 
آسیب پذیر. همچنین نویسندگان در این مقاله استدالل می کنند 
از چالش های مهم حکمروایی شهری، شکاف بین پژوهش های 
علمی و نظرسنجی های انجام  شده از مدیریت شهری است که 
براساس آن ها دو فهرست از چالش های حکمروایی شهری ارائه 

 شده است (da Cruz و همکاران، 2019).

روش تحقیق

روش انجام پژوهش حارض توصیفی-تحلیلی و هدف از انجام 
به صورت  داده ها  روش جمع آوری  است.  توسعه-کاربردی  آن، 
اسنادی و میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. 
چالش های  بازشناسی  به منظور  و  پژوهش  هدف  باتوجه به 
مرتبط با حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب شهری در 
استخراج  مرحله  سه  در  پژوهش  شاخص های  بوشهر،  استان 

شدند:
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مرحله اول: بررسی سوابق و مطالعات موجود داخلی و خارجی 
قلمرو  با  تعمیم  قابل  و  تطبیق  قابل  شاخص های  استخراج  و 

مطالعه.
مرحله دوم: قلمرو پژوهی و بهره گیری از آرا خربگان و صاحب 
نظران در حوزه مدیریت منابع آبی استان بوشهر. در این مرحله 
پرسشنامه  قالب  در  و  فکری9  طوفان  تکنیک  از  بهره گیری  با 
شهری  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  چالش های  مهمرتین  باز، 
در مراکز شهرستان های استان بوشهر توسط 35 نفر از اساتید 
با  همراه  و  شدند  بیان  شهری  و  استانی  مدیران  و  دانشگاه 
وزن دهی ساده، دسته بندی شدند و چالش های با کمرتین ارزش 

مشرتک حذف شدند.
نهایی  بانک  تعیین  و  منتخب  ادغام شاخص های  مرحله سوم: 

چالش های مدیریت یکپارچه منابع آب در قلمرو مطالعه.
منتخب  چالش های  به  وزن دهی  به منظور  داده ها  تحلیل  در 
شانون10  آنرتوپی  از روش های وزن دهی  آرا خربگان،  بر  مبتنی 
استفاده  شد و براساس نتایج حاصل از آن چالش های حکمروایی 
است.  شده  اولویت بندی  بوشهر  استان  در  شهری  آب  منابع 
منایش  و  نتایج  سازی  (گویا  مکانی  تحلیل  به منظور  ادامه  در 
منابع  حکمروایی  چالش های  هم)  به  نسبت  شهرها  وضعیت 
آب شهری در مراکز شهرستان های این استان با توجه به سطوح 
روش  از  استان،  در  آن ها  تصمیم گیری  و  منطقه ای  مدیریتی 

رتبه بندی تاپسیس11 استفاده شده است.
مدیریت  حوزه  در  منتخب  شاخص های  رتبه بندی  به منظور 
یکپارچه منابع آب در نقاط شهری استان بوشهر از روش آنرتوپی 
آرا خربگان  از  بهره گیری  با  به این منظور و  استفاده شد.  شانون 

وزن بخشی به شاخص ها به صورت ذیل انجام  شد:
روش  در  گام  اولین  تصمیم گیری:  ماتریس  تشکیل  اول)  گام 

تحلیل آنرتوپی، تشکیل ماتریس تصمیم گیری است.

(2)Xij=

گام دوم) نرمال سازی جدول تصمیم گیری: برای نرمال سازی یا 
بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم گیری از روش نرمال سازی ساده 

استفاده می شود (رابطه 2).
      j= 1, 2, …, n                              (2)

گام سوم) محاسبه آنرتوپی هر شاخص (رابطه 2).
Ej=    i=1, 2, …, n                   (3)

k=                                                                          
مقدار K باعث می شود مقدار آنرتوپی هر شاخص بین صفر و 

یک باقی مباند.
گام چهارم) محاسبه فاصله هر شاخص از آنرتوپی آن (رابطه 3).
dj=1-Ej                                                                   (3)

و  حکمروایی  چالش های  آنرتوپی  اوزان  تعیین  پنجم:  گام 
مدیریت یکپارچه منابع آب (رابطه 4).

                                                               (4)

•محدوده  مورد مطالعه
از شـامل  ایران قرار دارد و  اسـتان بوشـهر در جنـوب غربـی 
جنوب  از  بویراحمـد،  و  كهگیلویه  و  خوزستان  استان های  بـه 
به خلیج فارس و استان هرمزگان، از رشق به استان فارس و از 
غرب به خلیج فارس محدود است. جمعیت استان در سال 1395 
این تعداد 71/8 درصد  از  برابر 1163400 نفر بوده است كه 
در نقـاط شـهری و 27/9 درصـد در نقـاط روستایی سكونت 
داشته و بقیه غیرساكن بوده اند (جدول 2)، (رسشامری عمومی 
نفوس و مسکن، 1395). رشایط آب و هوایی استان گرم خشک و 
میزان بارندگی سالیانه آن به طور میانگین 217 میلی مرت است. 
مساحت استان حدود 23197/46 کیلومرتمربع که 865 كیلومرت 
مـرز سـاحلی بـا دریای خلیج فارس دارد. تعداد شهرستان ها و 
بااین وجود   .(1 (شکل  است   40 و   10 برابر  ترتیب  به  شهرها 
شهرستان های جنوبی استان مانند عسلویه، جم، کنگان و دیر 
تأسیسات  مجاورت  در  واقع شدن  مانند  متعدد  دالیل  به  بنا 
استخراج نفت و صنایع وابسته در سال های اخیر جمعیت پذیری 

بیشرتی نسبت به سایر شهرستان های استان داشته اند.

شکل 1- جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیامت سیاسی کشور

بحث و نتایج

در این پژوهش، پس از بررسی و مطالعه دقیق پیشینه پژوهش 
و مطالعات انجام شده پیرامون موضوع و همچنین با بهره گیری 
آبی  منابع  مدیریت  حوزه  در  نظران  صاحب  و  خربگان  آرا  از 
استان بوشهر، چالش های حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع 
آب در قلمرو مطالعه به رشح ذیل کدگذاری، بررسی و تجزیه 

تحلیل شد (جدول 2).
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جدول 1- شهرستان های استان بوشهر به تفکیک جمعیت، خانوار و ... (رسشامری عمومی نفوس و مسکن، 1395)

شهرهاتعداد خانوارجمعیتنام شهرستان

خارک، بوشهر، چغادک، عالیشهر29852485523بوشهر

سعدآباد، وحدتیه، شبانکاره، برازجان، دالکی، تنک ارم، کلمه، بوشکان، آب پخش25204770943دشتستان

شهرساحلی کنگان، بنک،  سیراف10780127873کنگان

کاکی، بادوله، خورموج، ُشنبه8631924474دشتی

انارستان، ریز، جم7005119997جم

دلوار، اهرم، آباد7670622080تنگستان

شهرساحلی گناوه، شهر ساحلی ریگ10248428181گناوه

عسلویه، نخل تقی، بیدخون، چاه مبارک7395814496عسلویه

شهر ساحلی دیر، بردخون، بردستان، دوراهک، آبدان6061216403دیر

شهر ساحلی امام حسن،  شهر ساحلی دیلم348289856دیلم

تعداد کل شهرهای استان بوشهر برابر 40 شهر1163400450290جمع کل

جدول 2- چالش های منتخب حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب

ف
دی

عالمت چالشر
فاختصاری

دی
عالمت چالشر

اختصاری

X16محدودیت های اقلیمی مانند دمای باالX116افزایش جمعیت شهرها1

X17بی توجهی به نهادهای عمومی و مدنیX217فقدان زیرساخت های فاضالب شهری2

X18اعتامد ناکافی به مشارکت عمومی در مراحل مختلفX318مدیریت پساب ها و شیرابه های آالینده3

X19محدودیت پژوهش ها و نوآوری های مرتبطX419عدم استفاده بهینه از روان آب ها و سیالب های شهری4

X20محدودیت منابع انسانی کارآمد به ویژه در سطوح محلیX520عدم تناسب طرح های شهری با زیرساخت های موجود5

X21تفرق سازمان های متعدد تصمیم گیر در مدیریت منابع آبX621رسمایه گذاری  محدود در نوسازی و تأمین زیرساخت ها6

X22فقدان سازوکارهای الزم برای تشویق بخش خصوصیX722فرسودگی تجهیزات و تأسیسات و هدر رفت باالی آب7

X23فقدان اهداف و چشم انداز مشرتک مورد اجامع گروداران X823سطح کیفیت جهیزات منابع آب (تأمین و توزیع)8

عدم توانایی نهادی و ساختاری در سازگاری با رشایط متغیر X924توسعه ی باغ ویالها در حریم قانونی شهرها9
و عدم قطعیت ها

X24

تأکید بر سیاست های عرضه محور آب به جای مدیریت X1025عدم سازوکارهای قانونی و حقوقی10
هدفمند تقاضا

X25

X26عدم شفافیت و پاسخگویی نهادهاX1126بهره وری پایین منابع موجود در بخش های مختلف11

X27فقدان عدالت در ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت هاX1227استفاده غیرمجاز و بی رویه آب در کاربری های شهری12

X28عدم حسابرسی شفاف از سازمان ها و نهادهاX1328آلودگی  منابع سطحی و زیرسطحی آب 13

X29نظام ناکارآمد تعرفه و قیمت گذاری آب توسط سازمان ها X1429پیامدهای منفی تغییر اقلیم14

X30فعالیت اندک رسانه های عمومی جهت آموزش همگانیX1530تنوع منابع آب قابل دسرتس 15

•رتبه بندی چالش های مدیریت یکپارچه منابع آب
براساس نتایج حاصل از آرا خربگان اهمیت هر یک از چالش های 
مدیریت یکپارچه منابع آبی در کانون های شهری استان بوشهر با 
استفاده از مدل آنرتوپی شانون محاسبه و به ترتیب اولویت در 

جدول (3) منایش داده شده اند.
که  چالش  پنج  شانون،  آنرتوژی  وزن دهی  روش  نتایج  براساس 
بیشرتین وزن را دارند عبارت اند از "تفرق سازمان های تصمیم گیر 

در مدیریت منابع آب"، "تأکید بر سیاست های عرضه محور آب 
به جای مدیریت هدفمند تقاضا"، "پیامدهای منفی تغییر اقلیم"، 
"نظام ناکارآمد تعرفه و قیمت گذاری آب توسط سازمان های مرتبط" 
و "رسمایه گذاری های محدود در نوسازی و تأمین زیرساخت ها" 
و وزن آن ها نیز به ترتیب برابر 0/089، 0/086، 0/076، 0/074 و 
0/062 است. عالوه بر این پنج چالش "عدم تناسب طرح های شهری 
انسانی  با زیرساخت ها و تأسیسات موجود"،  "محدودیت منابع 
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کارآمد به ویژه در سطوح محلی"، "محدودیت های اقلیمی مانند 
دمای باال"، "اعتامد ناکافی به مشارکت عمومی در مراحل مختلف و 
"محدودیت پژوهش ها و نوآوری های مرتبط " به ترتیب با وزن های 

0/016، 0/015، 0/014، 0/013 و 0/010 کمرتین وزن را دارند.
براساس نتایج حاصل از مدل وزن دهی آنرتوپی شانون، چالش های 
بررسی شده وزن های متفاوتی دارند و از بین این چالش ها، تفرق 
سازمان های تصمیم گیر در فرآیندهای مختلف مدیریت یکپارچه 
است.  شده  شناخته   چالش  اهمیت ترین  با  به عنوان  آب  منابع 
که  غیررسمی  و  رسمی  نهادهای  و  سازمان ها  وجود  باتوجه به 
به طور مستقیم و غیرمستقیم در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری 
و همچنین انجام اقدامات مرتبط با مدیریت منابع آب شهرها 
است.  قابل  درک  به خوبی  چالش  این  اهمیت  دارند،  نقش 
درحالی که سیاست ها و تصمیم گیری های عمده در مدیریت منابع 
اصول  قالب  در  نظر گرفنت جامعه مدنی  در  بدون  آب شهرها 
حکمروایی شهری سبب شده است میزان مشارکت شهروندان و 
بخش خصوصی در مراحل مختلف مدیریت منابع آب موجود به 
حداقل برسد و عمده این تصمیامت رویکردی سلسله مراتبی و 

باال به پایین داشته باشد. 
بر  تأکید  پژوهش،  از  حاصل  نتایج  براساس  و  عالوه براین 
تقاضا  به جای مدیریت هدفمند  سیاست های عرضه محور آب 
به هدف  نسبت  وزنی  اهمیت  نظر  از  دومین چالش  به عنوان 
دلیل  به  بیشرت  چالش  این  امنیت  است.  شناخته شده  پژوهش 

تأکید سیاست های کلی ملی و منطقه ای در چارچوب اقداماتی 
نظیر انتقال بین حوزه ای آب، استفاده از منابع آب نامتعارف مانند 
شیرین سازی آب دریا و غیره است به گونه ای که در سند آمایش 
رسزمین استان های مانند بوشهر که با مشکالت کمبود منابع آب 
مواجه است، این سیاست های عرضه محور به عنوان راه حل اصلی 
ارائه شده  تصمیم گیری  مراجع  از طرف  کمبودها  این  با  مقابله 
از  استفاده  و  آب  بازچرخانی  مانند  اقداماتی  درحالی که  است. 
برنامه های  و  سیاست ها  در  جایگاهی  هیچ  خاکسرتی  آب های 

کوتاه مدت و بلندمدت مدیریت منابع آب ندارد.
همچنین از بین چالش های بررسی شده، نظام ناکارآمد تعرفه و 
چهارمین  به عنوان  مرتبط  سازمان های  توسط  آب  قیمت گذاری 
چالش از نظر اهمیت شناخته شده است. درصورتی که این چالش 
با سیاست گذاری مناسب تر قیمت آب شهرها مرتفع شود می تواند 
نقش بازدارنده ای در مرصف بی رویه آب و اصالح الگوی مرصف 
به ویژه در مشاغل پرمرصف شهرها مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این 
چالش رسمایه گذاری های محدود در نوسازی و تأمین زیرساخت ها 
نیز براساس میزان هدر رفت آب به دلیل زیرساخت های فرسوده 
به عنوان یکی از چالش های مهم حکمروایی و مدیریت یکپارچه 
منابع آب شهرها شناخته شده است و براساس آمار رسمی از رشکت 
آب و فاضالب شهری استان بوشهر، میزان 20 تا 30 درصد از منابع 
آب موجود در اثر فرسودگی شبکه های توزیع در شهرهای استان از 

دسرتس خارج می شود (جدول 3).

جدول 3- چالش های مورد بررسی و وزن هر یک از آن ها

وزنعالمت اختصاریردیفوزنعالمت اختصاریردیفوزنعالمت اختصاریردیف

1X210/08911X90/03121X120/020

2X250/08612X20/03022X270/020

3X140/07613X30/02623X280/019

4X290/07414X40/02624X80/017

5X60/06215X220/02525X130/017

6X70/05416X240/02426X50/016

7X110/05317X170/02427X200/015

8X150/03918X100/02228X160/014

9X230/03919X10/02229X180/013

10X300/03220X260/02230X190/010

1/00جمع کل

چالش های  براساس  شهری  کانون های  جایگاه  تعیین   •
حکمروایی آب

استان  شهرهای  از  یک  هر  نسبی  وضعیت  تعیین  به منظور 
بوشهر که نقش کارکردی مرکز شهرستان را دارند و سازمان های 
مرتبط با مدیریت منابع آب هر یک به عنوان حکومت محلی 

تاپسیس  اولویت بندی  و  تحلیلی  روش  از  می شوند،  قلمداد 
گرفته  صورت  قضاوت های  براساس  است.  استفاده شده 
استان  نهادهای  و  سازمان ها  در  مستقر  کارشناسان  توسط 
که  مدنی  فعالین  و  دانشگاهی  خربگان  نیز  و  شهرستانی  و 
پیرامون موضوع پژوهش فعالیت می کنند و باتوجه به ماهیت 

محمدی ده چشمه، م. و گنخکی، ع.چالش های حکمروایی و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرها (مطالعه شهرهای استان ...



سال نهم، شامره 1، 1401 نرشیه آب و توسعه پایدار
20

جدول 5- رتبه بندی نهایی شهرهای مورد مطالعه و وضعیت آن ها نسبت به هم

وضعیت حکمرواییطبقات دسته بندیوزن نهایی+Di-Diمراکز شهرستان های استان بوشهر

35/2647/340/393بوشهر

کامالً مطلوب0/393-38/6512/210/4010/498گناوه

25/5512/710/420دیلم

مطلوب0/498-48/7741/260/5890/603برازجان

50/1139/200/638اهرم

متوسط0/603-50/5138/910/6450/708خورموج

61/0425/950/689عسلویه

نامطلوب0/708-54/7427/810/7890/813کنگان

50/6633/280/792جم

کامالً نامطلوب0/813-56/5328/410/8430/918دیر

براساس نتایج به دست آمده، مراکز شهرستان های استان بوشهر، 
نسبت به هم وضعیت متفاوتی دارند و در این  بین شهرهای 
دیر، جم و کنگان به ترتیب با وزن های 0/843، 0/792 و 0/789 
بوشهر،  شهرهای  همچنین  رادارند.  وضعیت  نامناسب ترین 
 0/38 و   0/093  ،0/369 وزن های  با  ترتیب  به  دیلم  و  گناوه 
نسبت به سایر شهرهای بررسی شده، مناسب ترین وضعیت را 
دارند (جدول 5). پس از تعیین وضعیت شهرها نسبت به هم، 
دسته بندی شهرهای بررسی شده در طبقات مختلف، از رابطه 

تجربی استورجس12 انجام  شده است.
براساس این محاسبات، شهرهای بررسی شده در پنج طبقه و به 
رشح ذیل دسته بندی  شداند. از بین شهرهای بررسی شده،  شهر 
بوشهر به عنوان مرکز استان به دلیل برخورداری از زیرساخت های 
مدیریت منابع آب مانند شبکه فاضالب و منابع متعدد تأمین 
انسانی  رسمایه های  مترکز  دریا،  آب شیرین کن های  مانند  آب 
استان،  شهرستان های  مراکز  سایر  به  نسبت  غیره  و  مالی  و 

وضعیت بهرتی دارد. 

همچنین شهرهای گناوه و دیلم به دلیل جمعیت پذیری کمرت 
و  فاضالب  جمع آوری  الزم  زیرساخت های  از  برخورداری  و 
تصفیه خانه نسبت به سایر شهرهای بررسی شده، بعد از بوشهر 
به ترتیب در سطح مطلوب و متوسطی از لحاظ حکمروایی منابع 
به  بین شهرهای بررسی  شده شهر دیر  آب قرار گرفته اند. در 
دلیل عدم برخورداری از منابع آبی متعدد سطحی و زیرسطحی 
چاه های تأمین آب رشب، عدم زیرساخت های فاضالب شهری، 
استفاده از آب های رشب در فضاهای سبز شهری، عدم احداث 

آب شیرین کن های دریایی و مشارکت پایین بخش خصوصی در 
رسمایه گذاری های الزم در سطح کامالً نامطلوب از حکمروایی 
منابع آب شهری قرار گرفته است. همچنین باوجود تجهیزات 
شهر  در  هزارمرتمکعبی   10 (آب شیرین کن  حداقلی  آب  منابع 
کنگان و منابع آب زیرسطحی در مجاورت شهر جم) به دلیل 
صنایع  توسعه  از  ناشی  شهر  دو  این  گسرتده  جمعیت پذیری 
نفت و گاز، شاخص های حکمروایی و مدیریت یکپارچه آب، در 

وضعیت و سطح نامطلوب قرار دارند.

جدول 4- فاصله از ایده آل مثبت و منفی

X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15شاخص

+A0/0220/0280/0240/0210/0250/0330/0250/0240/0210/0220/0240/0220/0230/0270/022

X16X17X18X19X20X21X22X23X24X25X26X27X28X29X30شاخص

+A0/0230/0220/0250/0210/0190/0200/0220/0200/0200/0200/0220/0280/0250/0180/019

X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15شاخص

-A0/0040/0060/0100/0130/0050/0070/0100/0120/0080/0090/0140/0090/0180/0160/018

X16X17X18X19X20X21X22X23X24X25X26X27X28X29X30شاخص

-A0/0140/0130/0100/0130/0100/0120/0170/0120/0160/0170/0130/0110/0120/0090/010

منفی چالش های مورد بررسی، وضعیت حکمروایی مدیریت 
اساس  بر  بوشهر  استان  شهرستان  مراکز  آب  منابع  یکپارچه 

تعیین  آنرتوپی شانون،  رتبه بندی  با مدل  استخراج شده  اوزان 
شد (جدول 4).
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پیشنهاد ها نتیجه گیری و 

منابع  مدیریت  پیرامون  متعدد  چالش های  و  موانع  وجود 
آبی شهرها و پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری و اجرای اقدامات 
مورد نیاز، رضورت توجه به رویکردهای یکپارچه و سیستمی 
در مدیریت منابع آب براساس اصول و معیارهای حکمروایی 
داده  افزایش  را  گروداران  شناخنت همه  رسمیت  به  و  شهری 
و   Pahl-Wostl 2021؛  همکاران،  و   Nieuwenhuis) است 
پژوهش  اساس،  این  بر   .(2021  ،Pandey 2020؛  همکاران، 
حکمروایی  در  موجود  چالش های  شناسایی  دنبال  به  حارض 
مدیریت منابع آب شهرها و همچنین تعیین اهمیت نسبی و 
اولویت بندی آن ها باتوجه  به اهداف مدیریت یکپارچه منابع 
آب شهرها است تا ضمن شناسایی چالش های موجود و میزان 
اهمیت آن ها، بتواند زمینه رفع این چالش ها و تعیین وضعیت 
مناطق مختلف کشور را نسبت به هم فراهم مناید. براساس 
پژوهش  اهداف  به  دستیابی  به منظور  و  به دست آمده  نتایج 
چالش های  به  پرداخنت  کنار  در  باید  تصمیم گیران  و  مدیران 
با  و  یکپارچه  رویکرد  با  شده  تدوین  برنامه ریزی  موجود، 
محوریت اصول حکمروایی شهری و با حضور همه گروداران 
مراحل  همه  در  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  بر  تأثیرگذار 
نیاز  مورد  آب  منابع  پایدار  مدیریت  به  دستیابی  زمینه  آن 
جهت  پیشنهاد هایی  ادامه  در  منایند.  فراهم  استان  شهرهای 

دستیابی به اهداف پژوهش بیان  شده است.
1) افزایش همکاری های بین بخشی و ایجاد چشم انداز مشرتک 
فرآیندهای  ترسیع  هدف  با  استان  و  شهرستان ها  سطح  در 
در  کاری  موازی  از  جلوگیری  و  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 

انجام امور مرتبط با مدیریت یکپارچه منابع آب
و  گروداران  با حضور همه  اجرایی  و  برنامه ریزی عملیاتی   (2
مشارکت کنندگان در سطوح منطقه ای و محلی بر اساس اصول 
منابع آب شهرهای  یکپارچه  و معیارهای حکمروایی مدیریت 

استان 
مدیریت  در  محور  عرضه  سیاست های  اتخاذ  از  جلوگیری   (3
و  بازچرخانی آب  به  مباحث مربوط  به  پرداخنت  و  منابع آب 

استفاده از آب های خاکسرتی در شهرهای استان
توسعه  و  نوسازی  ایجاد،  در  رسمایه گذاری  امینت  بهبود   (4
زیرساخت های موجود توسط بخش خصوصی با هدف استفاده 
از ظرفیت های موجود به ویژه در پروژه های شیرین سازی آب 

دریا
شهری  پرمرصف  مشاغل  در  خاکسرتی  آب  از  استفاده   (5
و  شهری  سبز  فضاهای  در  رشب  آب  استفاده  از  جلوگیری  و 

شغل های پرمرصف مانند کارواش ها

اصل  براساس  آبی  منابع  زیرساخت های  تجهیز  و  توسعه   (6
عدالت توزیعی در میان شهرستان ها

اصالح  جهت  در  شهروندان  عمومی  آگاهی های  افزایش   (7
از  حداکرثی  استفاده  و  آن ها  مرصف  الگوی  و  زندگی  سبک 
ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در رفع موانع و چالش های 

موجود
8) توسعه زیرساخت های مرتبط با ذخیره و استفاده مجدد از 
سیالب ها و روان آب های موجود در فصل بارندگی مانند آب 
انبارهای روستایی که در مناطق مختلف استان مورد استفاده 

قرار می گیرند.
9) ارائه مشوق های مشارکت طلبی برای شهروندان در جهت 

حل چالش های حوزه آب 
10) برگزاری نشست های مشرتک با سازمان های موثر در حوزه 
راستای  در  برنامه ها  و  اهداف  هامهنگ سازی  و  آب  منابع 

مدیریت یکپارچه
پژوهشی  و  علمی  نهادهای  ظرفیت های  از  استفاده   (11
راستای  ایده های جدید در  و  نوآوری ها  به  به منظور دستیابی 

بهبود مدیریت یکپارچه منابع آب شهرها
واگذاری  قوانین  و  دستورالعمل های  بهبود  و  اصالح   (12
همچنین  و  آن  به  مربوط  سازمان های  در  آب  انشعابات 
شهرها  حریم  در  کشاورزی  اراضی  کاربری  تغییر  از  جلوگیری 
انشعابات  قطع  و  ویالها  باغ  مانند  نامتعارف  کاربری های  به 

غیرمجاز آن ها.

پی نوشت

1- Governance
2- Government
3- Integrated water source management (IWSM)
4- Global Water Partnership (GWP)
5- American Water Resources Association (AWRA)
6- London School of Economics and Political Sci-
ence, LSE Cities
7- UCLG (United Cities and Local Governments)
8- United Nations Human Settlement Program 
(https://unhabitat.org/)
9- Brainstorming
10- Shannon Entropy
11- Technique for Order of Preference by Similarity 
to Ideal Solution- TOPSIS
12- Sturgess
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