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چکیده

Abstract

استفاده از شاخصها برای ارزیابی و پایش پیرشفت در جهت
دستیابی به اهداف توسعه پایدار توسط محققین زیادی پیشنهاد
 سازمانهای بیناملللی معتقدند که، عالوه بر این.شده است
 با این. ابزاری قدرمتند در تصمیمگیریها هستند،شاخصها
 کیفیت و قابلیت اطمینان شاخصها بستگی به کاربرد،وجود
 هدف کلی از.معیارهای کافی و مناسب برای ارزیابی آنها دارد
 ارزیابی نحوه عملکرد شاخصهای مرتبط با مرصف،این مطالعه
.و مدیریت آب در برابر مجموعهای از معیارهای پایداری است
 شاخص مربوط به استفاده و مدیریت170 در این تحقیق تعداد
 شناسایی شده و یک ماتریس ارزیابی که متام شاخصها را،از آب
 اثرات، وضعیت، فشار، (نیروهای محرکهDPSIR طبق چارچوب
 بکار گرفته شد و یک هیئت بیناملللی،و پاسخها) تحلیل میکند
، پایداری شاخصها را از نظر معیارهای اجتامعی،از کارشناسان
 همچنین یک. محیطزیستی و نهادی ارزیابی منودند،اقتصادی
مطالعه موردی برای آزمایش و تأیید روش کار قبل از اجرای کامل
 یافتههای این مطالعه نشان داد که از کل.تحقیق انجام شد
 شاخص با اکرث معیارهای پایداری24 ،شاخصهای مورد بررسی
 شاخص59 ،(مطابق با سه یا چهار معیار پایداری) تطابق داشته
 شاخص یک بعدی86 ،)دو بعدی (مطابق با دو معیار پایداری
(تنها مطابق با یک معیار پایداری) بوده و یک شاخص با هیچ
.یک از معیارهای پایداری مطابقت ندارد

The scientific community strongly recommends the adoption
of indicators for the evaluation and monitoring of progress
towards sustainable development. Furthermore, international organizations consider that indicators are powerful decision-making tools. Nevertheless, the quality and reliability of
the indicators depends on the application of adequate and
appropriate criteria to assess them. The general objective of
this study was to evaluate how indicators related to water use
and management perform against a set of sustainability criteria. Our research identified 170 indicators related to water use
and management. These indicators were assessed by an international panel of experts that evaluated whether they fulfil
the four sustainability criteria: social, economic, environmental, and institutional. We employed an evaluation matrix that
classified all indicators according to the DPSIR (Driving Forces, Pressures, States, Impacts and Responses) framework. A
pilot study served to test and approve the research methodology before carrying out the full implementation. The findings
of the study show that 24 indicators comply with the majority
of the sustainability criteria; 59 indicators are bi-dimensional
(meaning that they comply with two sustainability criteria);
86 are one-dimensional indicators (fulfilling just one of the
four sustainability criteria) and one indicator do not fulfil any
of the sustainability criteria.
Keywords: Criteria,Water use, Socio-economic, Decision-making, IWRM.
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 Piresو  ،)2015 ،Fidélisچارچوب سیاسی ( Blanchetو ،Girois
 )2012و مدیریت ( Taugourdeauو همکاران )2014 ،به کار برد.
تعدادی از محققان ( Juwanaو همکاران،Spangenberg( ،)2012 ،
 )2008و ( McCoolو  )2004 ،Stankeyبیان میکنند که افزایش
مفاهیم توسعه پایدار و نگرانیهای زیستمحیطی ،منجر به
استفاده گسرتده از شاخصها توسط طیف وسیعی از کاربران
در زمینههای مختلف شده است .به طور کلی عملکرد اصلی
شاخصها ،ارزیابی رشایط و روندها در طول زمان ،مقایسه مکانها
و موقعیتها ،کمک به تصمیمگیریهای آگاهانه ،ارزیابی رشایط و
روند مرتبط با اهداف ،ارائهی اولیه اطالعات هشداری ،پیشبینی
رشایط و روندهای آینده میباشد .تاکنون ،هیچ تحلیل جامعی در
مورد تعداد دقیق شاخصهای مرتبط با توسعه پایدار ،محیطزیست
یا منابع آب یافت نشده است ،اما نویسندگان مختلف به انواع
شاخصها در تحقیقاتشان به صورت موردی اشاره منودهاند ( Hakو
همکاران .)2012 ،برنامه ارزیابی آب سازمان ملل متحد (،WWAP
 )2012اظهار میکند که یک آرایش بسیار وسیع از شاخصها برای
پایش وضعیت ،کاربرد و مدیریت منابع آب برای طیف وسیعی از
اهداف توسعه یافته است .ارتباط شاخصها با فرآیند تصمیمگیری،
یکی از مهمترین ویژگیهای آنها در رابطه با سایر اشکال اطالعات
است و شاخصها میتوانند ابزاری قدرمتند در تصمیمگیریها
باشند ( .)2012 ،Nicholsonبنابراین ،شاخصها باید ویژگیهایی
را که توسط تصمیمگیرندگان مورد توجه هستند ،و نه لزوماً توسط
مخاطبان خاص ،نشان دهند ( Klugو  .)2014 ،Kmochهمچنین
شاخصهای توسعه یافته باید با اندازهگیری و تجزیه و تحلیل
دادههای مربوطه (کمی و کیفی) اطالعات را به شیوهای آسان و
قابل درک انتقال دهند ( Kurkaو .)2013 ،Blackwood

مقدمه
در مدیریت پایدار منابع آب ،شاخصها راه مؤثر و سادهای را برای
مرتبط کردن اطالعات با مراحل مختلف حرکت به سوی هدف
فراهم میکنند .به بیانی ساده ،شاخص را میتوان سنجهای دانست
که وضعیت یک سیستم را منعکس میکند .برای منونه ،وضع یک
سیستم (مث ًال اجتامع محلی ،اقتصاد ،محیطزیست ،حوضه آبریز)
را آشکار میکند ،که آیا به جلو پیش میرود یا رو به عقب؟ رو به
افزایش است یا رو به کاهش؟ رو به بهبود است یا رو به تنزل ،یا به
هامن وضع باقی است؟
استفاده از شاخصهای مرصف و مدیریت آب بدون شک میتواند
به تخصیص بهرت منابع محدود آب کمک کند ( Kangو ،Lee
 .)2011همچنین شاخصها میتوانند به سادهسازی اطالعات در
مورد مدیریت یکپارچه منابع آب و ایجاد ارتباط مؤثر بین گروههای
مختلف در زمینه آب کمک منایند ( .)2003 ،WWAPبا این وجود،
برای فرمولبندی آنها ،نباید تنها به عنوان یک مسئله فنی در نظر
گرفته شوند ،بلکه باید شامل ابعاد محیطزیستی ،اجتامعی ،نهادی
و اقتصادی مربوط به پایداری نیز باشند (.)2004 ،Spangenberg
شاخصها را میتوان برای عنارص طبیعی مانند محیطزیست
( ،)2015 ،Zhangاکوسیستمها ( Fuو همکاران ،)2015 ،مدیریت
جنگل ( Gossnerو همکاران ،)2014 ،مدیریت آب ( Lobatoو
همکاران2015 ،؛  Perezو همکاران )2014 ،و زمین ( Zhaoو
همکاران2013،؛ Rosénو همکاران )2015،و همچنین موارد مربوط
به مسائل اجتامعی و اقتصادی سازمانی مربوط به منابع آب ،یعنی
ارزش اقتصادی آب ( Hellegersو همکاران ،)2010 ،سیستمهای
آب شهری ( ،)2016 ، Spillerدولت ( Normanو همکاران2013 ،؛

آب ،بدون آسیب رساندن به پایداری اکوسیستم است.
 )2006( Hooperدر مورد مدیریت یکپارچه منابع آب توضیحات
بیشرتی میدهد و آن را "بخش متقابل همکاری و مدیریت تطبیقی
به جای یک بخش تکی ،مدیریت خطی و برنامهریزی منابع زمین و
آب بیان میکند" .یکی از اصول  ،IWRMایجاد ارتباط بین چندین
جنبه است :به عنوان مثال باالدست و پاییندست حوضه آبریز،
کیفیت و کمیت منابع آب ،نیازهای اقتصادی و زیستمحیطی،
تصمیامت فنی ،سیاسی و غیره ( Ludwigو همکاران.)2013 ،
یکی از موضوعات مهم و کلیدی در برنامه مدیریت یکپارچه منابع
آب نیاز به مشارکت گروداران از گروههای مختلف (طراحان،
سیاستگذاران ،مدیران ،محققان و عموم مردم) است (،UN
 .)1992برای ترویج رشکت کافی در مدیریت یکپارچه منابع آب از
گروههای متفاوت باید ابزارها ،برای ارتباط مؤثر آنها گسرتش یابد.
 )2012( Dahlجامعه علمی را برای یافنت شاخصهای بیشرت

مدیریت یکپارچه منابع آب ،توسعه پایدار و شاخصها
شاخصهایی که برای بیان نگرانیهای کلیدی مدیران آب انتخاب
شدهاند ،اطالعات مهمی را برای حکمرانی آب ارائه میدهند.
حکمرانی آب مجموعهای از سیستمهای سیاسی ،اجتامعی،
اقتصادی و اداری است که مدیریت یکپارچه منابع آب را
امکانپذیر میسازد ( .)2006 ،Hooperمدیریت یکپارچه منابع
آب ( )IWRMیک دید از توسعه پایدار و بکارگیری آن برای
بخش آب را نشان میدهد .این مفهوم در اواخر دهه 1980
آشکار شد و در واقع یک مفهوم شامل اصول چندگانهای است
که هدف آن مدیریت منابع آب به صورت یکپارچه میباشد
( Bensonو همکاران .)2014 ،تعریف  )2003( WWAPاز
مدیریت یکپارچه منابع آب ،رویکردی جامع است که هدف آن،
به حداکرث رساندن مزایای اقتصادی و رفاه اجتامعی استفاده از
نرشیه آب و توسعه پایدار
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جهت پایش پیرشفت در پایداری تشویق کرد و در مقاله خود
نشان داد که شاخصهای در دسرتس عمدتاً برای رسیدن به
پایداری و در سنجش روندهای ناپایدار میتوانند توسط اقدامات
مدیریتی مورد استفاده قرارگیرند ،اما رشایط الزم برای حصول
اطمینان از رسیدن به پایداری را ندارند .این محدودیت همچنین
در مورد پایداری منابع آب نیز صادق است (.)2006 ،Mays
علیرغم مقاالت مختلف و تحقیقات در این زمینه ،تاکنون
هیچ فهرست جامعی از شاخصهای موجود برای ارزیابی
پایداری مرصف و مدیریت آب یافت منیشود .مطالعه حارض،
مجموعهای از  170شاخص مربوط به مرصف و مدیریت آب
ارائه شده توسط موسسات بیناملللی و جامعه علمی را مشخص

و توصیف میکند .این تحقیق تاکنون در هیچ مجله علمی
دیگری چاپ نشده و شامل لیست گسرتدهای از شاخصهای
مربوط به مرصف و مدیریت آب میباشد .الزم به ذکر است
که مطالعات قبلی در مورد اینکه شاخصهای منابع آب اجزای
اصلی پایداری را برآورده میکنند یا خیر ،بررسی نشدهاند و
مجموعهای محدود از شاخصها را تجزیه و تحلیل منودهاند
( Juwanaو همکاران2012 ،؛  Kangو 2011 ،Lee؛  Perezو
همکاران2014 ،؛  .)2016 ،Spillerدر این مقاله سعی بر این
است که شکافهای موجود برای ارزیابی شاخصها حل شده
و ارزیابی  170شاخص مربوط به مرصف و مدیریت آب توسط
معیارهای پایداری صورت گیرد.

ششناسی
رو 

علمی بررسی شده مربوط به موضوع ،از جمله  Llamasو
Hoekstra ،)2010( Ding ،)2008( Bradfor ،)2008( Aldaya
و همکاران ( Lawrence ،)2010و همکاران ( Maneta ،)2002و
همکاران ( Milman ،)2009و ،)2005( Scudder ،)2008( Short
 Sullivanو  )2009( Huntingfordو  )2005( Vörösmartyو
انتشارات رسمی دولتهای کلیدی نیز از جمله برزیل (،MMA
 ،)2006اسپانیا ( ،)2008 ،OSEکاتالونیا ( De Felipeو همکاران،
 ،)2008اتحادیه اروپا ( )2009 ،Eurostatبررسی شده است.
شاخصهای مورد توجه این مطالعه مربوط به مرصف و مدیریت
آب از منظر چرخه آب یکپارچه گرفته شده است ،اما محدود به
آبهای سطحی ،آبهای زیرزمینی ،آب باران و آب تصفیه شده
منیشود .مقیاس جغرافیایی این مطالعه ،حوضه رودخانه بوده و
با این وجود شاخصهای شناسایی شده در اینجا به این مقیاس
محدود منیشوند .شاخصهای تعیین شده توسط این مطالعه،
دارای یک یا چند مورد از جنبههای زیر میباشند:
شاخصهایی که میزان مرصف آب را اندازهگیری میکنند :مانند
شاخصهای مربوط به مصارف (کشاورزی ،صنعتی و خانگی).
شاخصهایی که سایر مصارف آب را اندازهگیری میکنند :مانند
مصارف آب برای تفریح ،حمل و نقل ،آلودگیها و استفادههای
مذهبی و فرهنگی از آب.
شاخصهایی که مربوط به نقش محیطزیستی منابع آب هستند:
به عنوان مثال حفاظت از زندگی آبزیان ،تنوع زیستی و حفاظت از
تاالبها) ،کیفیت آب و حفاظت از منابع طبیعی.
شاخصهایی که مربوط به حکمرانی آب هستند :مانند قوانین،
ایجاد ظرفیت نهادی ،مشارکت آببران ،آموزش زیستمحیطی،
تولید و مدیریت دانش ،اقتصاد آب ،فرهنگ آب و غیره.
شاخصهایی که رشایط هیدرولوژیکی را رشح میدهند :مانند بارش،
تبخیر و تعرق ،جریان آب ،رطوبت خاک ،وضعیت هیدرولوژیکی و
غیره که برای برنامهریزی و کارایی مرصف آب رضوری است.

این مطالعه به بررسی شاخصهای مدیریت پایدار منابع آب
میپردازد .برای انجام این بررسی ،در ابتدا مرور گسرتدهای بر
شاخصهای مرسوم در مدیریت آب در دنیا از طریق جستجوهای
الکرتونیکی از وبگاههای مختلف انجام شد .سپس ماتریس ارزیابی
با هدف شناسایی و توصیف شاخصها براساس چارچوب DPSIR
تعریف گردید .یک مطالعه آزمایشی برای تست و تأیید روش
تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها قبل از اجرای کامل ،انجام شد.
یک هیئت بیناملللی از کارشناسان ،ارزیابی شاخصها براساس
معیارهای پایداری را انجام دادند .در نهایت طبقهبندی شاخصها
براساس معیارهای پایداری شامل معیارهای اجتامعی ،اقتصادی،
محیطزیستی و نهادی و مدیریت پایدار آب به چهار دستهی
شاخصهای پایداری ،شاخصهای دوبعدی ،شاخصهای یک بعدی
و شاخصهای بدون ارتباط با معیار پایداری انجام شد .آنهایی که
اکرثیت معیارهای اجتامعی ،اقتصادی ،محیطزیستی و نهادی را
برآورده منودند ،به عنوان شاخصهایی مناسب برای اندازهگیری
پایداری مرصف و مدیریت آب انتخاب گردیدند.
 -1شناسایی شاخصها
به منظور شناسایی مجموعه اولیه شاخصها برای رشکت در
این مطالعه ،چندین جستجوی الکرتونیکی از وبگاههای مجالت
و سازمانها و نیز پایگاههای داده و موتورهای جستجوی
دانشگاهی ،انجام شد و در مجموع  54منبع بررسی شد ،از
جمله آنها نرشیات موسسات بیناملللی مشهور و قابل اعتامد در
شاخصها ،منابع آب و یا پایداری مانند GWP ،)2003( FAO
(WHO ،)2009( UN ،)2004( OECD ،)1999( IISD ،)2006
و )1998( WRI ،)2007( World Bank ،)2010( UNICEF
و  .)2009( WWAPدر این مطالعه همچنین مقاالت مرتبط
ارزیابی پایداری با استفاده از شاخصها برای مدیریت یکپارچه منابع آب
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 -3طبقهبندی تحت چارچوب DPSIR
در قدم بعدی این مطالعه ،شاخصها بایستی طبق چارچوب
 DPSIRطبقهبندی شوند .تعدادی از محققان چنین استدالل
میکنند که شاخصها اگر در یک چارچوب منسجم و نه جداگانه،
سازماندهی شوند ،میتوانند به عنوان یک مجموعۀ ساده از
عنارص مفید باشند ( Constantinoو همکاران2004 ،؛ Mendoza
و 2003 ،Prabhu؛  Niemeijerو 2008 ،de Groot؛  Niemiو
2004 ،McDonald؛  Wolfslehnerو  .)2011 ،Vacikتعیین یک
چارچوب به ویژه در مورد شاخصهای مربوط به توسعه پایدار
که شامل بسیاری از موضوعات و ابعاد هستند ،مهم است (،IISD
2008؛ .)2006 ،WWAP
طبقهبندی شاخصها تحت این چارچوب در اصل براساس تعریف
منبع اصلی ارائه شاخص است .در مواردی که این اطالعات در
دسرتس نبود ،نویسندگان این شاخص را تجزیه و تحلیل منوده
و طبقهبندی پیشنهاد کردند )1999( EEA .در چارچوب
 DPSIRطبقهبندی هر شاخص را تعریف منوده و WWAP
( )2006سازگاری آنها با بخش منابع آب را براساس مطالعات
 Constantinoو همکاران ( )2004انجام داد (جدول .)1

 -2ساخت ماتریس ارزیابی
ماتریس ارزیابی یک ابزار مفید برای سازماندهی اطالعات پیچیده
در ارزیابی است ( Sheppardو  .)2005 ،Meitneدر این مطالعه
ماتریس ارزیابی با هدف سازماندهی اطالعات شناسایی شدۀ
شاخصها و به عنوان یک ابزار ارزیابی معیار پایداری ایجاد
شده است .شاخصها به طور منظم در زمینههای مختلف از
جمله پایداری ( Graymoreو همکاران )2008 ،و محیطزیست
( )1999 ،Canterدر نظر گرفته شدهاند .ماتریس ارزیابی،
اطالعات اساسی در مورد هر شاخص شامل نام و توضیحات
مخترص ،موقعیت تحت چارچوب  DPSIRرا ارائه میمناید.
الزم به ذکر است که برخی از منابع اصلی ،نام شاخص را ارائه
دادهاند ،اما تعريف آن را ارائه نکردهاند .این در مورد چندین
شاخص که توسط برنامه ارزیابی آب جهانی سازمان ملل ارائه
شده است ،صدق میکند ( .)2003 ،WWAPدر صورت نیاز،
توصیف خالصهای از این شاخصها برای مطالعه بیشرت پیشنهاد
میشود .این ماتریس با هدف ارائه اطالعات کافی به اعضای
گروه کارشناسان برای ارزیابی شاخصها بر اساس یک توضیح
واقعی به منظور کاهش ابهام و سوء تفاهم میباشد.

جدول  -1تحلیل شاخصها با استفاده از تعاریف 1999 ،DSPIR (EEA؛ 2006 ،WWAP؛  Constantinoو همکاران)2004 ،
توافق  )2006( WWAPبا بخش منابع آب
تعریف اصلی توسط )1999( EEA
شاخصها
شاخص نیروهای
محرک
شاخصهای
فشار
شاخصهای
وضعیت
شاخصهای اثر

شاخصهای
پاسخ

نرشیه آب و توسعه پایدار

تحوالت اجتامعی ،جمعیت شناختی و اقتصادی در
جوامع و تغییرات مربوط به سبکهای زندگی ،سطح کلی
مرصف و الگوهای تولید را رشح میدهند .این نیروهای
محرک محیطزیست را تحت فشار قرار میدهند.

روند اصلی ،عوامل اساسی و ریشه
عوامل مؤثر بر توسعه جامعه ،اقتصاد و
رشایط محیطی را توضیح میدهند.

عوامل فیزیکی و بیولوژیکی ،استفاده از منابع و استفاده از زمین فعالیتهای انسانی که به طور مستقیم بر تامین
منابع آب تأثیر میگذارد ،کمیت یا کیفیت یا
را توصیف میکنند .فشارها توسط جامعه تحت تأثیر تغییرات
استفاده از آب؛ عوامل تنش فوری یا علل تقریبی
رشایط محیطی در فرآیندهای مختلف طبیعی تحول مییابند.
توصیف کمیت و کیفیت پدیدههای فیزیکی (مانند دما)،
پدیدههای بیولوژیکی (مانند ذخایر ماهی) و پدیدههای
شیمیایی (مانند غلظت  CO2امتسفر) در یک منطقه خاص
تأثیرات بر عملکرد اجتامعی و اقتصادی محیطزیست،
مانند فراهم آوردن رشایط مناسب برای سالمتی،
دسرتسی به منابع و تنوع زیستی ،را توصیف میکند .این
تأثیرات ناشی از تغییرات در وضعیت محیط است
به پاسخهای گروهها و افراد در جامعه و همچنین
تالشهای دولت برای جلوگیری ،جربان ،بهبود یا سازگاری
با تأثیر تغییرات در وضعیت محیطزیست برمیگردد.
برخی از پاسخهای اجتامعی ممکن است در کاهش یا رفع
موانع حرکتی منفی ،و یا پاسخهای دیگر ممکن است به
افزایش بهرهوری محصوالت و فرآیندها کمک کنند.
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رشایط و روند فعلی ،موقعیت یا وضعیت
منابع یا بخش مربوط به آب در حال حارض
تغییرات مرتبط با آب در سیستمهای انسان
و طبیعت ،تلفات فیزیکی و اقتصادی به دلیل
رشایط آب و هوایی وخیم ،در نتیجه تأثیر
وضعیت تغییر یافته منابع و یا استفاده از آن
واکنش یا تالشهای جامعه در همه سطوح برای
تغییر رشایط نامطلوب ،حل مشکالتی که توسعه
یافتهاند یا مقابله با تنش و تأثیرات بر سیستمهای
انسانی و مکانیسمهای مقابلهای در تغییرات
سیاستها و نهادها ،شیوههای تولید و رفتار انسان
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یک مطالعه موردی به منظور آزمایش روششناسی و
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق قبل از اجرای
کامل در مقیاس بزرگ انجام شد .این بررسی به منظور اینکه
تحقیق طراحی شده به صورت مورد انتظار کار میکند یا
خیر انجام شده است .مطالعات آزمایشی ،مانند آنچه که
در اینجا انجام شده است ،در تحقیقات کیفی به دلیل
توانایی آنها در کشف محدودیتهای روششناختی و نقص
و اهمیت بهبود طراحی ( Van Teijlingenو ،Hundley
 )2001اهمیت حیاتی دارند .مطالعات آزمایشی به محققان
امکان تجدیدنظر الزم را قبل از اجرای کامل طرح میدهد
تا احتامل موفقیت را افزایش دهند ( .)2010 ،Turnerاین
مطالعۀ آزمایشی استفاده از ماتریس ارزیابی را با استفاده از
مقیاس ارزیابی و تنظیامت ،هامنطور که در باال ارائه شد ،به
یک گروه از هشت کارشناس شبکۀ یونسکو در زمینه پایداری،
ارائه منود .رشکتکنندگان در آزمایش تعداد محدودی بودند،
اما در منایندگی خود ،از جمله اساتید و دانشجویان دکرتی،
مرد و زن از دامنههای سنی متنوع با زمینههای مختلف ،از
چندین کشور ایربو آمریكا را داشتند .منونهای از  10شاخص
مربوط به مرصف و مدیریت آب به صورت تصادفی برای
این مطالعۀ آزمایشی انتخاب شد .نتایج به دست آمده از
لحاظ آماری به هامن شیوهای که نتایج نهایی میتواند تحلیل
شود ،بررسی شد .رشکتکنندگان در این پروژه آزمایشی از
طرح و نتایج پیشنهادی استقبال کردند .با این وجود ،آنها
بازخوردهای مربوطه و پیشنهادات مربوط به بهبود آنها،
همچون ورود اطالعات مربوط به واحدهای اندازهگیری
برای هر شاخص در ماتریس ارزیابی و تنظیم دنبالهای از
شاخص در ماتریس به منظور دستهبندی شاخصها ،با توجه
به موضوع مورد بحث را آماده منودند .روششنايس از طريق
مطالعات آزماييش معترب بوده و پيشنهادات اصيل مطالعه
آزماييش در طرح تحقيق گنجانده شده است.
• مقیاس ارزیابی
فرآیند ارزیابی شامل مقیاس کیفی دارای سه سطح بود که
اعضای هیئت کارشناسان هر شاخص را به سطوح با عنوان:
بی معنی ،قابل توجه و یا بسیار مهم ،بر اساس سطح انطباق
شاخص با معیارهای اجتامعی ،اقتصادی ،محیطزیستی و نهادی
(جدول  )2طبقهبندی منودند.
این نتایج به شکل عددی و به صورت زیر اندازهگیری شدند:
بی معنی معادل صفر؛ قابل توجه برابر با هفت؛ و بسیار مهم
برابر با ده بود .کاربرد مقیاس صفر تا ده به این دلیل است
که کارشناسان میتوانند به راحتی از آن استفاده کنند و از
طرفی مقیاس عمومی است و به طور گسرتدهای برای رتبهبندی
استفاده میشود ( Wimmerو .)2010 ،Dominick

در این مطالعه معیار نهادی به عنوان ستونی از معیارهای
چهارگانه پایداری که  Juwanaو همکاران (،)2008( IISD ،)2012
)2003( WWAP ،)2008( Spangenberg ،)1995( UNDPCSD
و سایرین ارائه منودند ،در نظر گرفته شد.
سپس چهار معیار پایداری براساس دیدگاههای پیشین مرصف و
مدیریت آب تعریف شد ( Juwanaو همکاران :)2012،
پایداری اجتامعی :برای اطمینان از دسرتسی به آب با کمیت و
کیفیت الزم برای رفع نیازهای انسانی
پایداری اقتصادی :برای اطمینان از مدیریت و استفاده مؤثر از
آب جهت توسعه و ترویج شهری و روستایی
پایداری محیطزیستی :برای اطمینان از حفاظت مناسب از منابع
طبیعی ،خاک ،محیطزیست و آب
پایداری نهادی (سازمانی) :برای تضمین چارچوب سازمانی مناسب
برای ترویج اصول .IWRM
 -4ارزیابی شاخصها
شاخصها توسط یک هیئت بیناملللی از کارشناسان با استفاده
از ماتریس ارزیابی ،بررسی شدند و ارزیابی هر شاخص با توجه
به اهمیت آنها در ارتباط با هر یک از چهار معیار پایداری
شاخصها ،انجام گرفت.
• هیئت کارشناسان
گروهی از کارشناسان برای ارزیابی شاخصهای پایداری و ارائه
نظرات و یا مشاهدات خود بر روی شاخصها انتخاب شدند
(چهارده نفر) .هیئتهای کارشناسی ،به وسیله محققان دیگر
هم برای ارزیابی شاخصها به کار گرفته شده است (Singh
و همکاران .)2009 ،به منظور انتخاب کارشناسان ،اصول زیر
که  Cloquell-Ballesterو همکاران ( )2006تصویب منودند،
در نظر گرفته شد :الف) سطح دانش در مورد موضوع ب)
توانایی پیشبینی شده برای انجام کار و ج) عالقه به مشارکت
در فرآیند .کارشناسان تجربه حرفهای مربوط به خود را در
منابع آب و از شبکههای بیناملللی مربوط به موضوع تحقیق
کسب منوده بودند .اعضای هیئت کارشناسی هفت زن و
هفت مرد بودند که دارای مدرک دکرتی یا در حال تحصیل در
مقطع دکرتی بودند و از دامنههای سنی متنوعی با زمینههای
مختلف از کشورهای مختلف ایربو آمریكا انتخاب گردیدند.
پس از انتخاب هیئت کارشناسی ،آنها با استفاده از ماتریس
ارزیابی و بر اساس مقیاس ارزیابی چگونگی لحاظ منودن هر
شاخص برای هر معیار پایداری را بیان منودند .کارشناسان
ارزیابی مستقلی را از راه دور و به صورت شخصی انجام
دادند .برای حامیت از کار کارشناسان ،متام مواد ارائه شده
به آنها (ماتریس ارزیابی ،دستورالعمل ،ایمیل ،و غیره) به
صورت کاربرپسند طراحی گردید.
ارزیابی پایداری با استفاده از شاخصها برای مدیریت یکپارچه منابع آب
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پایداری اجتامعی
هیچ مولفه اجتامعی قابل
توجهی وجود ندارد
شامل اجزای اجتامعی است
که به بهبود دسرتسی به
آب با کمیت و کیفیت برای
نیازهای انسانی کمک میکند
برای اطمینان از دسرتسی
به آب با کمیت و کیفیت
برای نیازهای انسانی است

جدول  -2سه سطح مقیاس کیفی برای طبقهبندی معیارهای پایداری
پایداری محیطزیستی
پایداری اقتصادی
بی معنی
هیچ مولفه محیطزیستی
هیچ مولفه اقتصادی قابل
قابل توجهی وجود ندارد
توجهی وجود ندارد
قابل توجه
این جزء شامل اجزاء محیطی
شامل اجزای اقتصادی است
است که به حفاظت از منابع
که به وسیله ارتقای توسعه
طبیعی ،خاک ،محیطزیست
شهری و روستایی به استفاده
و آب کمک میکند
مؤثر آب کمک میکند
بسیار مهم
برای حصول اطمینان از
هدف آن تضمین بهره
حفاظت کافی از منابع
وری مدیریت و استفاده
طبیعی  -خاک ،محیطزیست
از آب ،ترویج توسعه
و آب (به ویژه چشمهها و
شهری و روستایی است
آبهای زیرزمینی) است

پایداری نهادی
هیچ مولفه نهادی قابل
توجهی وجود ندارد
شامل اجزای سازمانی
است که به ترویج اصول
 IWRMکمک میکند
هدف آن تضمین چارچوب
سازمانی مناسب برای ترویج
اصول  IWRMاست

• تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای به دست آمده از تحلیل هیئت کارشناسان با استفاده
از اصول آمار توصیفی طبقهبندی ،پردازش و تجزیه و تحلیل
شدند .خالصهای از نتایج براساس میانگین منرات تعیین شده
توسط هر ارزیابی به یک معیار داده شده ،انجام شده است.
میانگین حسابی متوسط اندازهگیریها برای نشان دادن مقدار
مرکزی مجموعۀ دادهها محاسبه شد .معادله زیر نشان میدهد
که چگونه میانگین منرات برای هر شاخص در رابطه با هر
معیار (اجتامعی ،اقتصادی ،محیطزیستی و نهادی) محاسبه
شده است.
Si
∑
				
)(1
= Si
n
			
که در آن Si(c)i:امتیاز شاخص  iو معیار ( cاقتصادی ،اجتامعی،
محیطزیستی و نهادی) و  nتعداد کارشناسان است .همچنین
هیستوگرامهای فراوانی دادههای به دست آمده برای ارزیابی
جهت منایش گرافیکی ،استفاده شدند.

• رویکرد سیستم
ارزیابی چهار دسته از معیارهای پایداری ،طبقهبندی شاخصها را
ممکن منود .رویکرد سیستم بر پایه مفهوم پویایی سیستم استوار
بود و به داشنت یک دید کلی از پایداری کمک منود (،Gallopin
2006؛ 2000 ،Sterman؛  Sanòو 2012 ،Medina؛ ،WWAP
 .)2003این پژوهش چارچوب سیستم  4مولفهای (اجتامعی،
اقتصادی ،محیطزیستی و نهادی) را براساس معیارهای پایداری
ارائه شده در باال ،پذیرفته است.
• طبقهبندیهای ارزیابی پایداری
نتایج بدست آمده ،شاخصها را در  4دسته (شاخصهای پایداری،
شاخصهای دوبعدی ،شاخصهای تک بعدی و شاخصهایی که با
هیچ یک از معیارهای پایداری مطابقت ندارند) هامنطور که در
جدول ( )3رشح داده شده است ،طبقهبندی منود .طبقهبندی این
دستهها براساس تعداد معیارهایی است که توسط شاخص برآورده
میشود .شاخصهای انتخاب شده برای پایداری ،آنهایی هستند که
اکرثیت معیارهای پایداری را برآورده می کنند ( 3معیار یا بیشرت).

• انتخاب شاخصها
به منظور انتخاب شاخصها ،برای تعیین اینکه یک شاخص
معیار پایداری را برآورده میکند یا خیر ،میانگین امتیاز هفت به
عنوان حد آستانه شناخته شد .در ارزیابی مقیاس پذیرفته شده
توسط این مطالعه ،این مقدار (هفت) مربوط به طبقهبندی
قابل توجه است .بنابراین هر شاخص با میانگین منره برابر یا
بزرگرت از هفت برای هر معیار پایداری (اقتصادی ،اجتامعی،
محیطزیستی و نهادی) برآورد مناسبی است.

جدول  -3دستهبندیهای ارزیابی پایداری
تعداد مطابق با
معنی
طبقهبندی
معیارهای پایداری
شاخصهای پایداری مطابق با کل معیارها  3معیار یا بیشرت
 2معیار
شاخصهای دو بعدی مطابق با  2معیار
 1معیار
شاخصهای یک بعدی مطابق با  1معیار
هیچ تطبیقی با
بیربط
معیارها ندارد

n

)(c
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نتایج

هستند ،به این معنی که آنها با دو معیار پایداری مطابقت دارند
و  86شاخص ،شاخص یک بعدی هستند که یک معیار پایداری را
برآورده میکنند .آخرین شاخص ،تنها شاخصی را نشان میدهد
که هیچ یک از معیارهای پایداری را برآورده منیکند.
نتایج نشان داد که بیشرتین امتیاز مربوط به معیار محیطزیستی
است ( ،)7/1به دنبال آن معیار اقتصادی ( ،)6/1معیار نهادی
( )5/8و معیار اجتامعی ( )5/7دارای بیشرتین امتیاز بودند24 .
شاخص مربوط به معیار پایداری طیف امتیازی ( )7/3 -8/4را دارا
بودند .عالوه بر این در مورد بعدی ،معیار اجتامعی امتیاز حداکرث
 8/4را دارد و به دنبال آن معیارهای اقتصادی و محیطزیستی
( )7/6برای هر مورد و امتیاز نهادی ( )7/3را دارد .شکل ()1
هیستوگرام فراوانی  ۱۷۰شاخص مرصف و مدیریت آب توسط هر
چهار معیار ارزیابی شده این تحقیق را نشان میدهد .مهمترین
یافتههای آن در زیر خالصه شده است.

در این مطالعه  170شاخص مربوط به مرصف و مدیریت آب
شناسایی شده است .در مجموع 14 ،عضو هیئت کارشناسان،
 9520نتیجه را ارائه دادند که مربوط به ارزیابی چهار معیار
پایداری برای هر یک از  170شاخص است .توزیع فراوانی نتایج
در جدولها و منودارهای زیر تجزیه و تحلیل شده است .روند
ارزیابی بدست آمده از این لیست اولیه ،شامل  24شاخص کلیدی
است که اکرثیت معیارهای پایداری را برآورده میکنند .در مرحله
اول ،بیش از  240شاخص مربوط به منابع آب در ادبیات تخصصی
یافت شد .از آن شاخصها ،تعداد  170شاخص به عنوان ابعاد
مربوط به مرصف و مدیریت آب شناسایی گردید .از این لیست
اولیه  170شاخص مرصف و مدیریت آب 24 ،شاخص ( )٪14با
اکرثیت معیارهای پایداری مطابقت دارند 59 .شاخص دوبعدی

شکل  -1هیستوگرام فراوانی برای میانگین منرات  170شاخص مربوط به مرصف و مدیریت آب با هر یک از چهار معیار پایداری
(محور عمودی نشان دهنده فراوانی پاسخها و محور افقی نشان دهنده منرات است).

 45درصد امتیازها برای معیار پایداری اجتامعی بیشرت یا مساوی
هفت بود .کمرتین امتیاز (بین  1و  )2خیلی غیرممکن بود .بیشرتین
امتیاز تکرار شده 5 ،بود .در معیار اقتصادی ،امتیاز بین  4و  10برای
 %89موارد صدق میکند %55 .امتیازها بین  7و  10بود .برای معیار
محیطزیستی %68 ،شاخصها امتیاز بین  7و  10را داشتند .مقدار
حداکرث این مقیاس  10با  %35نتایج بود .هیستوگرام برای معیار
پایداری نهادی نشان داد که  4و  5بیشرتین امتیازات به ترتیب با
 %17و  %16/5بودند %42 .از شاخصها امتیازی مساوی یا بزرگرت
از هفت را داشتند .جدول ( )4نتایج حاصل از طبقهبندی رویکرد
سیستم از مجموعه اولیه  170شاخص و مجموعه نهایی  24شاخص
را نشان میدهد که مربوط به درصد شاخصهایی است که هر جزء
چارچوب سیستم ارائه میدهد (اجتامعی ،اقتصادی ،محیطزیستی
ارزیابی پایداری با استفاده از شاخصها برای مدیریت یکپارچه منابع آب

و نهادی) .از مجموعه اولیه  170شاخص 58 ،درصد ( 98شاخص) به
معیارهای محیطزیستی اشاره داشتند ،که باالترین نتیجه در میان
چهار جزء بود .با این وجود ،معیار اجتامعی بیشرتین موارد را در
مجموعه نهایی  24شاخص نشان داد ( ٪96آنها یعنی شاخص).
جدول ( )5نتایج طبقهبندی برای مجموعه اولیه  170شاخص
و مجموعه نهایی  24شاخص برای چارچوب  DPSIRرا نشان
میدهد .از طرف دیگر ،برای هر دو مجموعه ،تعداد اندکی از
شاخصها ،مربوط به نیروهای محرک بوده که قابل توجه است
( ٪7از مجموعه اولیه و هیچکدام از نهایی) .به عبارت دیگر،
شاخصهایی که وضعیت محیطزیست را توصیف میکنند،
اکرثیت مجموعه اولیه ( )٪53و نیمی از مجموعۀ نهایی شاخصها
را تشکیل میدهند.
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طور کلی کارشناسان در منرات خود هامهنگ شدهاند و این
مقادیر در نظر گرفته میشوند ( ٪68از منرات باالتر یا برابر
 .)7این مقادیر نشان داد که شاخصهای مربوط به مرصف
و مدیریت آب معموالً برای مطالعات محیطزیستی ساخته
شدهاند.
به طور کلی 24 ،شاخص که معیارهای پایداری را برآورده
میکنند ،طیف گسرتدهای از موضوعات مربوط به منابع آب
را توصیف میمنایند .این شاخصها مسائلی مانند رشد مرصف،
جمعیت بدون دسرتسی به آب آشامیدنی و یا بهداشت ،قرار
گرفنت در معرض آلودگی منابع آب و بیامریهای مرتبط با آب
که با عدم تعادل در دسرتسی به آب پاک و سامل همراه است
را بیان میکنند.
شاخص با باالترین منره متوسط ( )9/2شاخص "فقر آب" است
که روابط چند جزء از جمله میزان فیزیکی موجودیت آب،
سهولت برداشت و سطح رفاه اجتامعی را شامل میشود
( Sullivanو " .)2005 ،Meighشاخص فقر آب" همراه با
شاخص "آسیبپذیری اقلیم"" ،کمبود آب" و "بار سالمتی ناشی
از کمبود مواد غذایی" تنها شاخصهایی بودند که با متام چهار
بعد پایداری موافقت داشتند و میانگین منره هر یک از چهار
معیار پایداری باالتر از حد آستانه بود.
در میان  24شاخص پایداری شاخص رد پای آب ( )WFقابل
توجه است .رد پای آب یک شاخص چند جزیی است که
 Hoekstraو  )2002( Hungمعرفی منوده و شامل سه جزء:
آب سبز ،آب آبی و آب خاکسرتی میباشد)2009( Hoekstra .
در مطالعه خود اشاره منوده که آب آبی مربوط به آب شیرین
یا آب زیرزمینی ،آب سبز بارندگی ذخیره شده در خاک به
عنوان رطوبت خاک و آب خاکسرتی مربوط به آلودگی آب
است Pellicer-Martínez .و  )2016( Martínez-Pazاشاره
میکنند که رد پای آب ،شاخصی است که دیدگاه جامعی از
پایداری استفاده از آب را میدهد و میتواند در چارچوب
 IWRMارزیابی شود .مطالعات بیشرتی در مورد این شاخص،
به ویژه با هدف غلبه بر محدودیتهای مربوط به روشهای
محاسبه آن ،هامنطور که  Lovarelliو همکاران ( )2016اشاره
کردند ،توصیه میشود.
الزم به ذکر است که این مطالعه همچنین  59شاخص را
شناسایی کرده که دو معیار پایداری را برآورده میکنند .در
میان آنها شاخصهایی مانند دسرتسی به آب آشامیدنی سامل
میباشد که یکی از شاخصهایی بوده که سازمان ملل متحد
برای نظارت بر پیرشفت در جهت اهداف توسعه هزاره (،UN
 )2010استفاده میمناید .این  59شاخص دو بعدی با در نظر
داشنت بیش از یک جنبه از پایداری متامیز میشوند .بنابراین،
این تحقیق ،مطالعات بیشرتی در مورد این شاخصها را

جدول  -4اجزای رویکرد سیستم از مجموعه اولیه
 170شاخص و مجموعه نهایی از  24شاخص
مجموعهنهایی
مجموعه اولیه
اجزاء
 24شاخص
 170شاخص
%96
%36
اجتامعی
%83
%39
اقتصادی
%71
%58
محیطزیستی
%67
%32
نهادی
جدول  -5اجزای چارچوب  DPSIRاز مجموعه اولیه
 170شاخص و مجموعه نهایی  24شاخص
مجموعهنهایی
مجموعه اولیه
اجزاء
 24شاخص
 170شاخص
%7
نیروی محرکه
%42
%27
فشار
%50
%53
وضعیت
%50
%36
اثر
%25
%29
پاسخ

بحث
• شاخصهای مرصف و مدیریت پایدار آب
به منظور شناسایی شاخصهای مرصف و مدیریت آب که
معیارهای پایداری را برآورده میکنند ،ادبیات تخصصی بررسی
شد ،سپس ماتریس ارزیابی ایجاد و گروهی از کارشناسان
بیناملللی دعوت شدند .یافتههای پژوهش حارض حاکی از آن
است که  24( ٪14شاخص) شاخصهای مرصف و مدیریت
آب ،معیارهای پایداری دارند 86 .درصد از شاخصها اکرثیت
معیارهای پایداری را برآورده منیکنند و نشاندهنده این است
که اکرث شاخصهای مرصف و مدیریت آب دید محدودی
داشته و به چند بعدی بودن پایداری توجهی منیکنند .طبق
نظر  ،)2009( WWAPاستفاده از شاخصهایی که معیارهای
پایداری را ادغام میکنند ،یک ابزار قدرمتند برای شناسایی و
نظارت بر مشکالت آب ،تعیین راهحلها و ارزیابی دستاوردها
و یا شکست سیاستها و برنامهها است .با این حال ،برای
تعیین آنها ،باید چشمانداز چند بعدی از پایداری را در نظر
گرفت که شامل جنبههای مربوط به اثرات محیطزیستی
(مثبت و منفی) ،مسائل اجتامعی ،اقتصادی و جنبههای نهادی
شاخصها است.
هامنطور که در یافتههای این مطالعه اشاره شد ،معیار
محیطزیستی از  170شاخص ارزیابی ،تعداد قابل توجهی از
نتایج را بین  9تا  10نشان داد .این نتیجه نشان میدهد که به
نرشیه آب و توسعه پایدار
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توصیه میکند ،به خصوص آنهایی که منرات برجستهای را ارائه
میدهند ،مانند "وجود قوانین حامیت از اصول دوبلین برای
آب" که این شاخص یکی از باالترین منرات را برای معیار نهادی
( 9/8به عنوان میانگین) دریافت کرد .این امر ،وجود قوانین
مربوط به مسائل مربوط به پایداری و مدیریت آب ،رویکرد
مشارکتی ،ارزش جنسیتی و اقتصادی را اندازهگیری میکند
(.)1992 ،ICWE
 86شاخص که مطابق با یکی از چهار معیار پایداری است نیز
شناسایی شدند .آنها شاخصهای یک بعدی هستند؛ که نباید به
عنوان یک محدودیت به عنوان یک ویژگی شناخته شوند .آنها
با استفاده از یکی از چهار معیار پایداری ،به شیوهای مناسب
به کار گرفته میشوند ،به این معنی که ابزارهای جالبی هستند
که از زاویه ای خاص یکی از جنبه های مختلف مرصف و
مدیریت آب را در نظر میگیرند .یک منونه جالب" ،شاخص
روند جمعیت در گونههای آب شیرین" است .تغییرات در
گونههای آب شیرین موجود در اکوسیستمهای آب شیرین ،از
سال پایه  ،1970از جمله دادهها در  2750جمعیت از  714گونه
ماهی ،پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان و پستانداران (،WWF
 )2010یافت شده است .این یک شاخص بسیار مرتبط با رشایط
محیطزیستی جریانهای آب است ،در حقیقت ،منره بسیار
خوبی برای معیارهای محیطزیستی ( )9/3دارد.
ارزیابی معیارهای پایداری ارائه شده در اینجا ،نتیجه کار گروهی
کارشناسان بیناملللی از ایربی آمریكا بود .بنابراین مطالعات
آینده میتوانند در مورد چگونگی ارزیابی این شاخصها توسط
یک گروه وسیع ،از جمله کارشناسان سایر نقاط جهان ،انجام
شود .مطالعات بیشرت میتواند با هدف مقایسه نتایج و حتی
تعمیمهای احتاملی یافتهها انجام گیرد .عالوه بر این ،این تکرار
ممکن است به تفاوتها و یا شباهت میان نتایج اشاره کند و
با این کار دامنه این مطالعه گسرتش یابد.
• چارچوب DPSIR
یافتههای این مطالعه ،تفاوت قابل مالحظهای در تعداد
شاخصهایی که تحت "نیروی محرک" و " وضعیت" طبقهبندی
شدهاند ،را نشان میدهد .مقدار بسیار باالیی از شاخصها
(نصف یا بیشرت از آنها) به مولفه "وضعیت" مربوط میشوند
و فقط تعداد محدودی (کمرت از  7درصد) مولفه "نیروهای
محرک" هستند .این عدم تعادل بر نیاز به توسعۀ بیشرت
شاخصها برای ارزیابی نیروهای محرک در ارتباط با چالش
مرصف و مدیریت پایدار آب تأکید میکند .این نوع شاخصها
مهم هستند ،زیرا طبق نظر  ،)2006( WWAPعوامل اصلی
و علل ریشهای که بر توسعه جامعه ،اقتصاد و رشایط محیطی
تأثیر میگذارد را ارزیابی میکنند .بنابراین ،این تحقیق
پیشنهاد میکند که توسعهدهندگان شاخصها ،تالشهای خود
ارزیابی پایداری با استفاده از شاخصها برای مدیریت یکپارچه منابع آب

را برای تولید شاخصهای مرصف و مدیریت آب با مترکز بر
نیروی محرک انجام دهند .اختصاص یک خوشه  DPSIRبه
هر یک از  170شاخص انجام شده توسط این مطالعه ،یک
کار پیچیده بود و  Vacikو همکاران ( )2006تأیید کردند
که این مسأله همواره موضوع دیدگاهها است .چشم انداز
پذیرفته شده توسط این مطالعه بر تعیین شاخصهایی است
که میتوانند مرصف و مدیریت پایدار آب را اندازهگیری کنند.
بنابراین ،مطالعات دیگر میتواند طبقهبندیهای مختلف
چارچوب برای این شاخصها را پیدا کنند.
تعدادی از شاخصهای ارزیابی شده در این مطالعه در
واقع شاخصهای ساخته شده از چند زیرشاخص هستند .با
توجه به ماهیت چند بعدی از پایداری (معیارهای اجتامعی،
اقتصادی ،محیطزیستی و نهادی که به یکدیگر متصل هستند)،
این شاخصها در بیش از یک موقعیت از چارچوب DPSIR
طبقهبندی شدند .برای مثال ،شاخص آسیبپذیری اقلیم ()CVI
شاخصی است که  6زیر مجموعه را شامل میشود (منابع،
دسرتسی ،مصارف ،ظرفیت ،محیطزیست و آسیبپذیری).
این طبقهبندی از چهار موقعیت  DPSIRمختلف یعنی
فشار ،وضعیت ،اثر و پاسخ ،عمدتاً به این علت است که
زیرمجموعههای آن ،مسائل بسیار متنوعی را مطرح میکنند
و آنها را به منظور ارزیابی جامع از آسیبپذیریهای انسانی
در زمینه تهدیدات منابع آب بیان میکنند ( Sullivanو
.)2009 ،Huntingford
• مفید برای محققان و سیاستگذاران
فهرست  170شاخص مرصف و مدیریت آب و مجموعه 24
شاخص که معیار پایداری را برآورده میکنند ،نقش مهمی
در مطالعه حارض دارند .کاربران نهایی ،مانند موسسات
مدیریت آب ،کمیتههای حوضه رودخانه ،سیاستگذاران و
تصمیمگیرندگان ،میتوانند با استفاده از فهرست شاخصها با
توجه به نیازهای خاص خود ،به شناسایی و انتخاب شاخصها
بپردازند .استفاده از شاخصها میتواند به تشخیص و
نظارت شیوههای ناپایدار مرصف آب ،تعریف راه حلها و
ارزیابی پایداری مرصف و مدیریت آب کمک کند .مدیران
آب میتوانند از این شاخصها به عنوان عنارص مربوط به
تعیین اهداف و نظارت بر پیرشفت در برنامههای مدیریت
آب و همچنین در سیستمهای اطالعات مدیریت آب استفاده
کنند .سایر امکانات برای استفاده از این شاخصها ،شامل
پشتیبانی از تصمیمگیری در مورد امتیازات مجوزهای آب
برای استفاده پایدار از آب است .این مطالعه یک چارچوب
روششناسی قابل تکرار را فراهم میکند که میتواند توسط
جامعه علمی برای شناسایی ،انتخاب و ارزیابی شاخصهای
مرصف و مدیریت آب استفاده شوند.
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میتواند سهم قابل توجهی در تحقیق و عملکرد پایدار برای بخش
منابع آب داشته باشد .این شاخصها همچنین باید اطالعات
بحرانی برای مدیریت آب را ارائه دهند.
تاکنون هیچ نرشیه علمی دیگری که ارزیابی مشابهی را انجام
داده باشد ،یافت نشده است .عالوه بر این ،توسعه شاخصها
یک فرآیند مستمر است و بنابراین این فهرست یک نتیجه نهایی
نیست و سایر شاخصها ممکن است با مطالعات آینده در آن
گنجانده شوند .اگرچه شناسایی این شاخصها اهمیت دارد،
اما برای رفع نگرانیهای کلیدی مدیران آب ،شاخصها باید از
منظر معیارهای دیگری که فراتر از معیارهای پایداری میباشند،
نیز ارزیابی شوند .به منظور ارزیابی شاخصهای انتخاب شده
براساس معیارهای اضافی ،توصیههایی را برای توسعه مطالعات
بیشرت پیشنهاد میکنیم .این معیارها باید به جامعه مديريت آب
مربوط باشند و میتواند مسائلی مانند اعتبار مقياس جغرافيايی
مناسب و اينكه آیا شاخص بر اساس استانداردهای علمی در حال
حارض صحیح و مورد پذیرش بیناملللی را شامل شود .علیرغم
شناخت گسرتدۀ مرتبط بودن شاخصها با پایداری آب در رسارس
جهان ،هنوز چالشهای مهمی باقی میماند .پیرشفت دانش،
تحقیق و نوآوری در زمینۀ این موضوع برای ترویج و انتقال جهت
استفاده و مدیریت پایدار آب رضوری است.

نتیجهگیری
شاخصها ابزار قدرمتند تصمیمگیری و عنارص کلیدی نظارت بر
پیرشفت به سوی توسعه پایدار در بخش آب هستند و باید چهار
معیار پایداری (اجتامعی ،اقتصادی ،محیطزیستی و نهادی) را
مدنظر قرار دهند .هدف از این مطالعه ،پرکردن شکافهای
معیارهای پایداری با ارائه دانش جامع و قابل اعتامد در مورد
شاخصهای مرصف و مدیریت پایدار آب است .در این مطالعه،
شاخصهای مرتبط با مدیریت یکپارچه منابع آب شناسایی شده
و سپس در یک ماتریس ارزیابی ،طبقهبندی و سازماندهی شده
و براساس چارچوب  DPSIRدستهبندی شدند .یافتهها نشان
میدهد که  86درصد از آنها اکرثیت معیارهای پایداری را برآورده
نکردهاند ،و این نشان میدهد که آنها چشمانداز جامع و چند
بعدی از پایداری را در نظر منیگیرند .الزم به ذکر است که 145
شاخص با یک یا دو مورد از چهار مؤلفه پایداری به طور کافی
مرتبط هستند ،به این معنی که آنها ابزار جالبی هستند که به
محققان امکان میدهند ،بعضی از جنبههای متعدد استفاده و
مدیریت آب از زوایای مختلف را مد نظر قرار دهند .این مطالعه
نشان داد که  24شاخص کلیدی مرصف و مدیریت آب اکرثیت
معیارهای پایداری را برآورده میکنند .شناسایی این شاخصها
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