
 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 
 0931اسفند  01وزارت نيرو، 

 

 

 ،مديريت تطبيقي منابع آب

 كليد توسعه پايدار و دانايي محور

 
 كارآمهندسان مشاور كُريت –دكتري عمران ، مدير عامل كامران امامي

 كارآمهندسان مشاور كُريتمعاون فني، ،سعيد پورشهيدي

kkemami@gmail.com  
 

 چكيده
ي كه حاصل يك قرن تجربه منابع آب ريزيمديريت تطبيقي براي برنامهاين مقاله به ارائه راهبردهاي 

 توان به صورت زير تعريف نمود:مديريت تطبيقي را مي .پردازدمي رسته مهندسي ارتش آمريكا است،

 ايتر يا تغييرات مشاهدهتنظيم راهبرد در طول زمان بر اساس درك بهتر و عميق 

 سازماني و اجتماعي ريمديريت منابع طبيعي پيچيده با پذيرش عدم قطعيت و تاكيد بر يادگي 

هاي آبي كشورمان شده ولي ها و ديگر سازههاي هنگفتي صرف ساخت سدها، شبكهدر سه دهه اخير هزينه

تر از برآوردهاي طراحي ها عظيم بسيار كمگذاريها، منافع اين سرمايهقطعيتمتاسفانه به علت لحاظ نكردن عدم

قابل ريغ نهياشتباهات پر هز "تر از نياز مرتكب آبي بسيار بزرگ هايبوده است. به عبارت ديگر با احداث سازه

در صورتيكه  محيطي بزرگي نيز ايجاد گرديد.هاي عظيم، خسارت زيستشديم. عالوه بر هدررفت سرمايه "گشتازب

ي  و لاهاي بسيار كمتر مالذكر اعمال شده بود با هزينههاي فوقراهبردهاي مديريت تطبيقي منابع آب در پروژه

 محيطي منافع بيشتري حاصل مي گرديد.زيست

   

 :كلمات كليدي

 اي. هاي غيرسازهروشعدم قطعيت، مديريت تطبيقي، منابع آب، 
 

 مقدمه  -1

های این مهندسی ارتش درخواست کرد تا ساماندهی آبراهه رستهدر اوایل قرن نوزدهم میالدی کنگره آمریکا از  

ها و مناطق ساحلی ای را آغاز کرد که شکل طبیعی بستر تمام رودخانهابتدا، این سازمان برنامهکشور را بر عهده بگیرد. از همان 

هایی برای مدیریت سیالب و حفاظت از سته مهندسی ارتش آمریکا در این راستا سازهرداد. در سراسر کشور را تغییر می

های ها وجود داشت، اما فعالیتگیری آنو نحوه تصمیم های تحلیلسواحل و بنادر احداث کرد. غالباً نقدهایی در مورد روش

  گرفت.های بسیار، همیشه در کیفیت خوبی قرار میسازمان تحت نظارتاین مهندسی و طراحی 

بود. پس از سیالب بزرگ  "بندفقط سیل"سیاست رسته مهندسی ارتش آمریکا برای کنترل سیالب  7291تا سال 

های در دیدگاه حاکم بر کنترل سیالب، محوریت با روش 7291دستور کار قرار گرفت. در دهه استفاده از سدها نیز در  7291

گردیدند. در نیم قرن اخیر بر اساس  ها مطرح میسازه های کم هزینهای به عنوان مکملسازههای غیرای بود و روشسازه

  :تجارب جهانی این دیدگاه دچار تغییرات شدیدی شده است

 [1] (7291سفه جدید ایمنی سدها در سوئیس )ارائه فل •
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 المللی آبیاری زهکشی بین ای مدیریت سیالب توسط کمیتهسازههای غیرارائه کتاب راهنمای روش

(7222) [2] 

 المللی سدهای بین توسط کمیته ایسازههای غیرها به وسیله روشارائه بولتن کاهش ریسك سد

 [3]( 9117بزرگ )

  [4] (9117ای برای معضالت آب توسط یونسکو )سازههای غیرروشبرگزاری سمپوزیم 

تحت بررسی دقیق قرار گرفته اداره مهندسی ارتش آمریکا های اکنون در ابتدای قرن بیست و یکم، تمامی برنامههم

در این  ت.ای تعریف شده اسبه طور گستردهاین سازمان  زیست، مأموریت جدیدی است که برایاست. احیا و ترمیم محیط 

در شرایط  ریزی منابع آب را منتشر نمود.این سازمان کتاب راهنمای مدیریت تطبیقی برای برنامه 9112چارچوب در سال 

دهد که با افزایش دانش خود، توانایی مقابله و حتی موجود، مدیریت تطبیقی مفهومی است که به مدیران این امکان را می

 [5] بینی را فراهم سازند.ابل پیشاستفاده مطلوب از اتفاقات غیر ق

 
 اي و مديريت تطبيقيتكامل روش هاي غيرسازه( 1شكل )

 
 مديريت تطبيقي 1-

 توان به صورت زیر تعریف نمود:مدیریت تطبیقی را می

 ایتر یا تغییرات مشاهدهتنظیم راهبرد در طول زمان بر اساس درك بهتر و عمیق 

 سازمانی و اجتماعی ت منابع طبیعی پیچیده با پذیرش عدم قطعیت و تاکید بر یادگیریمدیری 

 

بینی بسیار مورد توجه غیر قابل پیشهای ر مقابله با تهدیدها و چالشبا توجه به پتانسیل باال د« مدیریت تطبیقی»مفهوم 

ها در طعیتقها مقابله با عدمتصمیماین دهد، زایش میا را افهگیریپذیری در تصمیمقرار گرفته است. مدیریت تطبیقی، انعطاف

آموزش و یادگیری حین ". مدیریت تطبیقی یك روش آزمون و خطا نیست، اما بر مسئله دهندارتقاء میهای مدیریتی را فعالیت

های مؤثرتر و گیریای برای تصمیمنهایت و سرانجامی وجود ندارد و وسیله تطبیقی کند. برای مدیریتتأکید می "اجرا
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توان در جهت بهبود ست که بدانیم چگونه میا کارگیری مدیریت تطبیقی اینهطلبی بیشتر است. روش مناسب در بمنفعت

بهینه از آن استفاده  ربطانذیمحیطی، اجتماعی و اقتصادی همچنین افزایش علم و دانش و کاهش تنش در میان شرایط زیست

 تیریمفهوم مد منشاء. افتی یباستان یتوان در تمدن ها می را یقیتطب تیریمد یها كیتکناستفاده از  یردپا .[5] کنیم

  .افتیارائه آن بود  شگامیپ ستمیقرن ب لیدر اوا لوریت كیکه فردر یعلم تیریمد دهیتوان در ا می را یقیتطب

، بر دیدگاه مدیریت منابع 7211هه استوار است. اما ظهور اولیه آن در د یهای مختلفاساس مدیریت تطبیقی بر رشته

عنوان راهی برای مقابله با عدم قطعیت و به منظور کاهش آن همچنین برای مدیریت استراتژیکی که هطبیعی بود. این روش ب

 ه گردید.یارا ،توانایی مواجه با عدم قطعیت را داشته باشد

ما عناصری که برای آن در تئوری و عمل تعریف ها و تعاریف مختلفی درباره مدیریت تطبیقی وجود دارد. ادیدگاه

هایی از یك سیستم که مدیریت شود، مدل یا مدلویرایش و بازبینی می به طور مرتباند عبارتند از: مدیریت اهداف که شده

ت های مدیریتی، مکانیزمی جهت دخالشوند، یك سری اختیارات و انتخابات مدیریتی، پایش و ارزیابی نتایج فعالیتمی

 یریدر بکارگ اصلیچالش  .[5] ربطانذیهای آینده و ساختاری جهت مشارکت و یادگیری گیریدر تصمیمها آموزه

بر  یخروج نیو کوتاهتر نیبه بهتر یابیو دست ندهیدر آ تیریبهبود مد یکسب دانش برا انیتعادل م یبرقرار یقیتطب تیریمد

 است. یدانش کنون هیپا
 

 طبيقيهاي مديريت تمؤلفه 2-

 ارزیابی و اجرا 

با تغییرات خود را ایجاد یك برنامه و طرح کلی از عملیات اجرایی که ضروریات امروزی را برطرف سازد و بتواند 

پذیری در ایجاد تغییرات، تعامل بیشتر با سایر آینده مطابقت دهد، نیازمند پایش محتاطانه و با دقت اثرات و نتایج پروژه، انعطاف

ربطان است. پایش و ارزیابی نتایج یك پروژه، قاعده و مبنای مدیریت مردم و تأکید فزاینده بر همکاری در میان ذیها و سازمان

 شود.محیطی، اقتصادی و سایر متغیرهای مرتبط را شامل میهای زیستپایش ،های بعد از مرحله ساختتطبیقی است. ارزیابی
 ربطانهمکاری ذی 

ربطان زیادی داشته باشند که توقعات مختلف و گاه متضادی داشته باشند. ره ممکن است ذیهای بزرگ و چند منظوپروژه

های مدیریت منابع است. هدف مدیریت تطبیقی، حذف پروژه اکثرناپذیر در امری طبیعی و اجتناب ربطانذیاختالف در میان 

هار نظر در مورد این اختالفات ارائه دهد. مدیریت خواهد روشی برای بحث و اظو از بین بردن این اختالفات نیست، بلکه می

ربطان تمایل ها جلوگیری کند. اگر ذیتطبیقی قصد ندارد تمامی مسائل و مشکالت را حل کند یا از تمامی مشاجرات و مناظره

 .آوردوجود میهربطان و دانشمندان بربطان و همچنین میان ذیبه گفتگو دارند، مدیریت تطبیقی بستری برای گفتگو میان ذی
 مشاوران و کارشناسان مستقل 

تواند در همراه ندارد. این ابهامات میهمحیطی و اقتصادی، همیشه توافق کامل دانشمندان را بها و تحقیقات زیستنتایج مدل

ها در اییتوانند نارسچرخه مدیریت تطبیقی، یادگیری و اقدامات جدید ایجاد مشکل کند. مشاوران و کارشناسان مستقل می

 سازی، پایش و ارزیابی را اعالم کنند.مدل
 

 ها در مديريت تطبيقيها، محدوده كار و مهارتتئوري 3-

المللی و تحقیقاتی که توسط مؤسسه بین 7211عنوان مدیریت منابع طبیعی به دهه ههای گذشته مدیریت تطبیقی بپیشرفت

گردد. اگرچه مفاهیم قدیم مدیریت تطبیقی برای احیای ام شد، باز می( در لوکزانبورگ اتریش انجIIASAها )تحلیل سیستم
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، سیاستگذاران منابع مقطع زمانیاند. در این این مفاهیم تکامل یافته 7221مربوط است، در دهه  7211اکوسیستم به اواخر دهه 

 طبیعی استفاده از مدیریت تطبیقی را پذیرفتند.

کند تا در کمك می ربطانذیها، مدیران و سایر سازمان به هایی است کهمشیگذاری مدیریت تطبیقی ایجاد خطهدف

بینی جای جستجو برای پیشهبرداری مناسب نیز بکنند. ببینی واکنش نشان دهند و یا حتی از آن بهرهبرابر اتفاقات غیرقابل پیش

کند و توجه را به یك سری اتفاقات بینی آینده را سازماندهی مید نامطمئن در پیشدقیق شرایط آتی، مدیریت تطبیقی موار

 ،پذیر باشند. در مدیریت تطبیقیاند که انعطافای طراحی شدهگونههای مدیریتی بهمشیکند. خطمتحمل در آینده جلب می

، روش است. این ربطانذی داف و تمایالت متغیره با اطالعات جدید و اههنگام در مواجهای بهوانایی واکنشمقصود افزایش ت

ها تحت یك الگوی خاص کند که مناظرات و مشاجرات را به یکدیگر نزدیك سازند و این بحثرا تشویق می ربطانذی

 ها بررسی شده و بهتر درك شوند، ارائه گردند.ای که عدم قطعیتگونهبه

 
 

 هاپذير در مهندسي سيستممديريت انعطاف 4-

های بنیادی تکامل ها و روشهای بزرگ و پیچیده مهندسی، از راهریزی و مدیریت سیستمهای طراحی، برنامهارتمه

های طوالنی، باشند. در دورهاند. اما قواعد سنتی در کسب مهارت غالباً در زمان حال و با توجه به دانش امروزی ناکافی مییافته

صورت هاند و بهای عمده عمرانی به طور سنتی طراحی شدهگذاریسرمایه . اکثراستتکامل از سادگی به پیچیدگی 

بینی جداگانه از حوادث آینده و با تمرکز بر روی اساس پیش های منفرد برای یك هدف خاص و مجزا، برگذاریسرمایه

طور خالصه ها بهل این مهارتهای تکامهای استاندار شده برای یك نسل قبل و راهمهارت 7اند. در جدول ساخت انجام گرفته

 .[5] ارائه شده است
 

 میالدی 97های آبی در اولین دهه قرن تکامل روندهای طراحی پروژه : 0جدول

 طراحي تطبيقي طراحي سنتي عنصر طراحي

هاسيستم پروژه پروژه مقياس  

متضادچند منظوره گاهي با اهداف  تك منظوره هدف  

ايسازه ابزار ايغيرسازه   

كزتمر  مديريت دراز مدت ساخت و ساز 

 گسترده كم شناسايي ريسك

 

طور هگردد. امروزه، بست که مسیر عدم قطعیت شناسایی میا های مهندسی ایننمود مهم از مفاهیم تکامل یافته در مهارت

طور دقیق توان بهن را نمیهای مهندسی عمراگذارینتایج سرمایهموارد، بسیاری از در اند که ای به این نتیجه رسیدهگسترده

های جدید ف دیگر، باید از فرصت. از طرهستندها مسئول مدیریت عدم قطعیت در پروژه مهندسانمدیران و  بینی کرد.پیش

های مهندسی، علوم بیوفیزیك و علوم اجتماعی استفاده کرد و های منابع آب در میان پیشرفتبرای پیشرفت در عملکرد سیستم

 های آبی نهادینه شده ودر سازه آورید تاببایهای نو یا بیمه در مقابل نتایج بد باشد، میبرداری از فرصتهاگر هدف بهر

پذیری در طول عمر وجود آید. انعطافه، باستبینی در شرایط جدید که شامل وقایع غیرقابل پیش زمان واقعیقابلیت واکنش 

 های مهندسی ضروری است. مپروژه برای توسعه مؤثر و عملکرد مناسب سیست
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های مدیریت تطبیقی ابداع، تفکر در زمان حال برای رفع تقاضاهای متضاد و تطابق با تمایالت و مفاهیم و مهارت

طور ههای مفید و همراه با جزئیات علمی و یادگیری )بدهد. مدیریت تطبیقی یك سری مهارتهای اجتماعی را ارائه میاولویت

های شرکا( و پروسه اجرایی )مانند مالقات با ای متناوب اکولوژیکی و مهندسی، جستجوی سناریوهمثال گسترش مدل

مشارکت در تحقیقات علمی با تصمیمات  درمحیطی در کمك شود. تمرکز اهداف اقتصادی و زیست( را شامل میربطانذی

 بسیار مهم است. ربطانذیمدیریتی و مباحثه و آموزشی 

 :[7] [6] [5] یت تطبیقی منابع آب عبارتند ازمحورهای اصلی مدیر

 آب  های منابعهای جدی در پارامترهای کلیدی پروژهپذیرش عدم قطعیت 

 ها پذیری با تغییرات و تبدیل تهدیدها به فرصتلزوم تطبیق 

 گیریپذیری در تصمیمشدن انعطافنهادینه 

 ارزیابی پیوسته و بینی، پیشپایش دقیق، فراگیر  

 و اصالح پیوستهدر حین انجام کار  یادگیری 

 استفاده از دانش جدید 

 ای، اقتصادی، ...سازهآوری تاب 

 قابل برگشت ریغ نهیاجتناب از اشتباهات پر هز  

 )عدم تکیه بر دیدگاه نیوتونی )قطعیت 

 زیستی با محیط زیستتطبیق و هم 

  در زمان واقعیافزایش قابلیت انجام واکنش 

 روز کردن اهدافبه 

 

 ارزيابي فوايد مديريت تطبيقي 5-

. این حاصل شده استزیست به اقدامات مدیریتی افزایش دانش از واکنش محیط در قالببسیاری از منافع مدیریت تطبیقی 

دهد. منافع تصمیمات مدیریتی در دهد و در نتیجه تصمیمات مدیریتی را بهبود میتوسعه علمی، عدم قطعیت را کاهش می

مشکل است.  ،ریالهای اقتصادی یعنی گیری و تبدیل این منافع به معیار استاندارد در تحلیلوند. اندازهشآینده مشخص می

های صنعتی در های پایش اکوسیستم، کارشناسان و پشتیبانیهایی از قبیل برنامهماهیت نامحسوس این منافع در مقابل هزینه

 [7] [6] [5] گیرند.مدیریت تطبیقی قرار می

 

 گيريبندي و نتيجهعجم -1

های آبی کشورمان شده ولی متاسفانه به ها و دیگر سازههای هنگفتی صرف ساخت سدها، شبکهاخیر هزینهدر سه دهه 

. به عبارت تر از برآوردهای طراحی بوده استها عظیم بسیار کمگذاریمنافع این سرمایهها، قطعیتعلت لحاظ نکردن عدم

عالوه بر هدررفت  شدیم. "قابل برگشت ریغ نهیاشتباهات پر هز "تر از نیاز مرتکب آبی بسیار بزرگهای دیگر با احداث سازه

ساله راهبردهای  91ی مقاله در یك دورهاین نویسنده اول محیطی بزرگی نیز ایجاد گردید. های عظیم، خسارت زیستسرمایه

مطرح نموده که با گذشت زمان، در قریب به اتفاق این  ی بزرگ کشورپروژه 11مبتنی بر مدیریت تطبیقی را در بیش از 

ها به همراه راهبردهای ارایه شده در اثربخشی و کارآیی راهبردهای ارایه شده اثبات شده است. برخی از این پروژهها، پروژه
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یش از پیش در های آینده راهبردهای مدیریت تطبیقی منابع آب و سیالب ب( ارایه شده است. امید است در سال9شکل )

 [77] [71] [9] [8] های بزرگ کشور به کار گرفته شوند.پروژه
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