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 چكيده

بستتر مبتنتي بتر نتترا      »هاي آبريز، استفاده از يك  المللي در خصوص حل اختالف حوضه هاي بين در استانداردها و توصيه
است.  از ستوي دي تر ياتي از      ها، توليتد ستناريوها و ارزيتابي تدكيتد درديتده      ويژه در مراحل تعيين حداقل خواسته به« 3ذينفعان
ريزي استراتژيك را دارا بوده و متدولوژي آن ضتمن دربتر    ريزي و برنامه كه سابقه استفاده در حل مسدله، بهبود برنامههايي  روش
اس.  تجارب استفاده  «1ريزي ارزش برنامه»هاي حل اختالف نيز همخواني دارد، متدولوژي  با مراحل روش يبسترچنين  داشتن

است. سيستتق قيتايي ايتن      هاي عمراني در اياال  متحده، باعت  شتده   فعان پروژهن از متدولوژي ارزش در حل اختالف بين ذي
است. ضتمن بررستي تجتارب      در اين نوشتار سعي شدههاي مبتني بر اين روش را به رسمي. بشناسد   ها و تصميق كشور، داوري

در حتل اختتالف   ريتزي ارزش   برنامته هتاي   نفعان، به پتانستيل  در حل اختالف ميان ذيريزي ارزش  المللي استفاده از برنامه بين
ريزي ارزش در حل اختالف ميان ذينفعتان   كارديري برنامه هاي منابع آب در كشور پرداخته و يك نمونه بومي از به ذينفعان پروژه

 هاي منابع آب ارايه دردد  در سيستق

 
 ريزي منابع آب رنامهب –حل اختالف  –بستر مبتني بر نظرات ذينفعان  –ريزي ارزش  كلمات كليدي: برنامه
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 مقدمه -1

باشتد  ياتي از انتواس مستايل      ريتزي در ستحوك كتالن متي     ريزي ارزش در واقع استفاده از متدولوژي ارزش در برنامته  برنامه
ريزي منابع و به طور مشخص تخصيص منابع در جه. بهبود توسعه اس.  از ستوي دي تر هتر نتوس مستدله       ريزي، برنامه برنامه

هاي توسعه داراي زمينه اوليه براي بروز اختتالف بتوده و در صتور  عتدت انتفتاس متناستد و عادالنته         پروژه تخصيص و اصوالً
هاي مختلفي استتفاده درديتده و    از روشناپذير خواهد بود  جه. حل اين اختالفا   نفعان از آنها، بروز اختالف امري اجتناب ذي

 دولوژي ارزش اس. ها مت تجارب متعددي وجود دارد كه ياي از اين روش
است.   هاي عمرانتي در ايتاال  متحتده، باعت  شتده      نفعان پروژه تجارب استفاده از متدولوژي ارزش در حل اختالف بين ذي 

هاي مبتني بر اين روش را به رسمي. بشناسد  عالوه بر اين ساختار ايتن روش بته    ها و تصميق سيستق قيايي اين كشور، داوري
ريزي ارزش  ريزي ارزش و برنامه مباح  مهندسي )مهندسي ارزش( به سم. مباح  استراتژيك )برنامهاس. كه هرچه از  اي دونه

توانتد   ريزي ارزش مي دردد  لذا استفاده از روش برنامه تر مي تر و حياتي در آن پررنگ MSPاستراتژيك( پيش برود، نقش بستر 
نمايد  از سوي دي ر، متدولوژي ارزش مبتنتي بتر خالقيت. تتيق      اين نياز مهق و اساسي را در مراحل مختلف حل اختالف، ارضاء

هتاي اوليته و    باشد  لذا فاز خالقي. در اين متدولوژي، بستري مناسد جه. توليد ايده چندتخصصه در يك محيط كاركرددرا مي
 و مورد توافق جمع خواهد بود  1فازهاي ارزيابي و توسعه بستري مؤثر در جه. توليد سناريوهاي شدني

بندي معيارها در آن، يك بستر مناسد جه. مستايل چنتدمعياره    دهي و اولوي. با توجه به اصل وزن روشاين  از سوي دي ر
FASTهاي مختلف تحليل كتاركرد نتيتر روش    خواهد بود  از سوي دي ر كاركرددرا بودن اين متدولوژي و استفاده از روش

2 ،
توان از ايتن   ديرد  لذا در مسايل چندهدفه نيز مي لف اجزاء سيستق را در نتر ميارتباط فني و چرايي بين كاركردها و اهداف مخت

دهد كه ايتن ابتزار، توانتايي ختود را در حتل       در ضمن بايد توجه داش. كه تجارب جهاني نشان مي خوبي استفاده نمود  روش به
اي اساسي اس.  لذا هرجتا نيتاز بته ارايته      دلهاس.  از دي ر سو زمان در حل اختالف مس مسايل مختلف در زمان كوتاه نشان داده
 تواند كارآ ظاهر دردد  تصميق سريع و مؤثر باشد، اين روش مي

ريتزي   ريزي ارزش و يا برنامته  با توجه به آنچه دفته شد، در هن ات بروز اختالف، استفاده از متدولوژي ارزش )به شال برنامه
هتا، شناستايي    تالف، بررسي اهداف واقعتي و توزيتع آنهتا، شناستايي اولويت.     تواند در شناسايي عوامل اخ ارزش استراتژيك( مي

 سازي نمايد  هاي ممان مؤثر بوده و براي داوران تصميق حل ها و نيز ارايه راه محدودي.

سازد  برخي  هايي اس. كه آنرا به عنوان بستري مناسد جه. حل اختالف متمايز مي در واقع متدولوژي ارزش، داراي ويژدي
 ها عبارتند از: اين ويژدي از

 سازي چندمعياره و چندهدفه بستر تصميقدارا بودن  

 بودن كاركرددرا و داراي پتانسيل در نتر درفتن ارتباط فني و چرايي بين اجزاء 

 بندي معيارها دهي و اولوي. دارا بودن پتانسيل وزن 

 (MSPنفعان ) برخورداري از يك بستر مناسد مبتني بر نترا  ذي 

 ها مند جه. توليد ايده فياي خالقانه و نتاته از استفاد 

 ها جه. ارايه سناريوهاي شدني فياي توسعه مناسد ايدهديري  شال 

نفعتان در   هتاي ذي  برخورداري از چارچوب مشخص ولي پويا جه. شاستن موانع ذهني در كنار حفظ خواستته  
 محور فياي مشتري

 
هتاي   نفعان پروژه ي از تجارب جهاني موجود در زمينه حل اختالف ميان ذيلذا در ادامه ضمن بررسي علل بروز اختالف، برخ

 شود: عمراني بوسيله متدولوژي ارزش مورد بررسي قرار درفته و سپس به صور  مشروك به يك نمونه بومي پرداخته مي
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2
 Functional Analysis System Technique 



  

 علل بروز اختالف و اصول حل اختالف -2

دانند  به عبار  دي ر هر جا اهداف متعدد يك مسدله  و مصارف ميبرخي از متخصصين منشد اختالف را در تياد بين منابع 
كند  لذا مسدله حل اختالف يك مستدله   در تياد با يادي ر قرار ديرند و ارضاء همه آنها به دليلي ممان نباشد، اختالف ظهور مي

الف بين منابع و مصتارف نيست.   ديري چندمعياره و چندهدفه اس.  از سوي دي ر بايد توجه داش. كه فقط اخت با فياي تصميق
كند  حال سؤال اصلي اين اس. كه ساير عوامل ايجاد اختالف در يك سيستق چندهدفه شامل چه مواردي  كه ايجاد اختالف مي

بيني غلط و يا غير دقيق منابع و يا مصارف،  توانند باشند؟! در پاسخ به اين سؤال بايد دف. كه عوامل بسيار زيادي نتير پيش مي
توانتد   بيني شده و يا در نتر درفتن برخي از پارامترهاي كيفي و يا تدثيرا  عوامل مختلف بتر ياتدي ر متي    ير در شرايط پيشتغي

 دردد  ريزي توسعه برنامهمنجر به بروز اختالف در يك سيستق 
و عتدت توزيتع    معمتوالً ناشتي از كمبتود منتابع     تخصيصتوان چنين اظهار نتر نمود كه اختالف در مسايل  در مجموس مي

و نتيجه مستقيق نارسايي مديريتي اس.  به طور كلي عوامل مديريتي، سياسي، اجتماعي و اقتصتادي   عادالنه منافع ناشي از آنها
 توانند در ايجاد اختالف در سيستق منابع آب مؤثر باشند  هم ي مي

هايي  منابع همواره همراه با عدت قحعي.تخصيص  وريزي  با توجه به آنچه دفته شد، و با در نتر درفتن اين ناته كه برنامه
اي انديشتيد    ها امري قابل انتتار بوده و بايد براي پيش يري و يا حل آن چتاره  خواهد بود، لذا بروز اختالف در بسياري از سيستق

زان وجود دارد  برختي  سا ديران و تصميق در بين تصميق« بروز اختالف»هاي مختلفي براي مواجهه با مسدله  در اين ميان درايش
بروز اختالف را بخشي از فرآيند طبيعي يك مسدله تخصيص منابع دانسته و لذا يك متتدولوژي متدون جهت. حتل اختتالف را      

داوري را بهترين راه براي حل اختالفا  احتمالي در يك سيستق منابع آب دانند؛ رويارد دي ر  بخش الينفك فرآيند مديري. مي
شناسد  امتا آنچته بتديهي     ي فرآيند پيش يري و اعمال فاكتورهاي پايداري در مسائل تخصيص را ارجح ميداند و تفار دي ر مي

دونته   تواند تنها حل بخشي از مشاال  پيش روي مديري. را تيمين نموده و در ساير موارد شتايد هتي    اس.، هر روياردي مي
 تيميني را نتوان براي آن قايل بود 

، رعاي. متوارد  بيستقبا توجه به تجارب معاهدا  قرن  1در خصوص مسايل تخصيصالمللي  ي بينها نامه توافق ياي از در
 :دانشته شده اس.ضروري  هاي توسعه زير را در برنامه

 پذير ساختار مديريتي تحبيق 
 پذير جه. تخصيص آب و كنترل كيفي. آن ضوابط روشن و انعحاف 
 ادالنه متفاو  و به مراتد از آن مؤثرتر اس.(توزيع متناسد منافع ناشي از آب )كه با تخصيص ع 
 بيني ماانيزت مدون و جزء به جزء حل اختالف  پيش 

توان موارد زيتر   مي« دفتمان بر سر آب، غذا و محيط زيس.»المللي  از سوي دي ر، با ن اهي به چايده مديريتي پروژه بين
 را استخراج نمود:

در بيشتر مواقع، هر جا مديري. از پيشت يري و  ف: هاي قانوني و قضايي در حل اختال نقش دستگاه 

دردند  امتا هميشته ايتن     هاي قانوني به عنوان ملجد طرفين دعوا محرك مي يا حل اختالف عاجز بمانند، دست اه
صالك قيايي كيس.؟! در ضمن اين دس. از مسايل معموالً حواشتي زيتاد و    مسدله محرك اس. كه دست اه ذي

   )موق.(خحرناكي را در پي دارند

نتترا   نقش بسترهاي حضور كليه ذينفعان موضوع اختتالف در ييگتگيريلحل اختتالف:     

متعددي در اين باره وجود دارد، اما تجربيا  كمي از اين دس. جه. اثبا  و يتا رد پتانستيل چنتين فيتايي در     
در چنتين   ايتن است. كته فيتاي دفتمتان      حعي و مورد توافقپيش يري/حل اختالف در دس. اس.  اما ناته ق

شرايحي بايد براي انعااس صداي ذينفعان مهيا دردد تا نتيجه محلوب حاصل شود  در صور  وقتوس تفتاهق در   
 خواهد داش.  محلوبي راچنين فيايي، نتيجه پايداري 

ها به همان اندازه كته در انتشتار    رسانهرساني(:  ها در حل اختالف )به طور كلي اطالع نقش رسانه 

توانند در حل اي اختالفا   اند، مي بع آب مؤثر بوده و در دامن زدن به اين اختالفا  موفق بودهاخبار اختالف منا

                                                 
 المللي آب شيرين معاهده بين 1



  

ناپتذير است.  )در    هاي كالن امري مهتق و اجتنتاب   ها از استراتژي سازي رسانه نيز مؤثر باشند  در اين ميان آداه
 ايران قحعاً كمتر مؤثر اس.(

ايتن  ختيارات مجامع محلي بر كنترل منابع ختود:  نياز به وجود قوانين حفاظتي و بازنگري ا 

رويارد، بيشتر به لحاظ پيش يري از اختالف محرك بوده و در واقع در راستاي متديري. ياپارچته منتابع است.      
، بايد با كنترل كامل بتر  طبيعيهاي كالن حاومتي به دليل وابست ي به منابع  آنچه كه مشخص اس.، سياس.

ماني تدوين قوانين، استخراج دردد  اما در اين ميان بايد از مشارك. جوامع محلي اعق از كل منابع مؤثر در بازه ز
 هاي آبريز و شهرهاي زيرمجموعه نيز حداكثر استفاده به عمل آيد  حوضه

 
به طور كلي حل اين اختالفا  به صور  كالسيك و با استفاده از داوري مراجع قيايي، همواره مسايل خاصتي را در پتي   

توان به ناپايداري اين تصميما  در اثر عدت مقبولي. در ميان ذينفعان و تدثيرپذيرنتددان اشتاره نمتود  از     كه از آن جمله مي دارد
ريتزي و   ستازي بتراي متديري.، چته در مرحلته برنامته       ، در تصميقي مبتني بر نترا  ذينفعانهمين رو لزوت استفاده از بسترها

اس.  در حالي كه استفاده از  المللي مورد تدكيد قرار درفته از سوي نوشتارهاي مختلف بينتخصيص و چه در زمان بروز اختالف، 
سازي، بستيار دشتوار    نفعان از هر قشري در يك فياي تصميق پذير نيس.، چراكه درد هق آوردن ذي بسترهاي نيز هميشه اماان

سناريوي عملي، نيازمند يك فرآيند خاص و متدون و  بوده و از سوي دي ر هداي. آنها به سوي يك يا چند تصميق مشترك و يا 
ستازي، بته    نفعتان در تصتميق   لذا بايد روشي اتخاذ نمود كه ضمن تدمين چنين بستري جه. مشتارك. ذي  بر اس.  احتماالً زمان

هتق وجتود    نفعان و اين در حالي اس. كه هق ايجاد بستر مناسد استفاده از نترا  ذيانجات رسيدن مباحثا  نيز تيمين دردد  
دردد  لذا به  هر دو از نقاط قو  متدولوژي ارزش محسوب ميمند جه. هداي. افراد در قالد يك تيق به هدف مسدله  روش نتات

 لحاظ تئوريك استفاده از اين متدولوژي در اين زمينه قابل پذيرش و مؤثر خواهد بود 
 
 

 تجارب جهاني -3

 جونز –مسأله آب اليمن  -3-1

ريزي ارزشي توسط اداره آب اليمن جونز با هدف فراهق نمودن زمينه مذاكره ذينفعان و كتاربران جهت.    مهمحالعه برنايك 
ميليون دالر( بود و با حيور نماينددان مردت، نماينتددان   252تسريع در روند دستيابي به توافق و تقسيق بودجه عمراني مربوطه )

ته مهندسي ارتش اياال  متحده و ادارا  آب نواحي مجاور درباره تخصيص ها، رس هاي زير مجموعه آن نفع و بخش دو ايال. ذي
به دليتل  هاي آتي منحقه هموار ساخ.   ريزي و تعريف پروژه صور  درف. و زمينه را براي برنامه 1111منابع آب در مارس سال 

ها در اين منحقته بته    تحليل معيارها/محدودي.در ادامه نيز ده محالعه ارزش با استفاده از نتايج اين دير اين محالعه،  موفقي. چشق
 انجات رسيد 

دانته بتود     هاي سه در اين منحقه چهار سيستق تدمين آب وجود داش. كه سه سيستق از چهار سيستق متعلق به مردت ايال.
درديد  آب تدمين  در اين چهار سيستق آب رودخانه ميسوري تدمين كننده اصلي بوده و كمبود آن از طريق آب زيرزميني تدمين مي

درديد  كيفي. آب غير از رودخانه ميستوري بستيار    شده صرف شرب، كشاورزي )عمدتاً دامپروري(، نيازهاي تجاري و صنعتي مي
هتاي   اند  در دذشتته  پايين بوده و پيش از آن مردت منحقه جه. نيازهاي شرب و كشاورزي مجبور به حمل آب از نقاط دي ر بوده

ها جه. تدمين نياز دامي به دليل رسوب مواد  درديد  ضمناً استفاده از لوله كوچك جه. ذخيره آب استفاده ميهاي  نزديك از منبع
ها و مسافران از ميزان باالي ستولفا  در آب شتااي.    ها غير ممان بوده اس.  همچنين بسياري از توريس. معدني در درون لوله

 يش كيفي. آب در دسترس بود داشتند  لذا ياي دي ر از اهداف اجراي طرك، افزا

هتاي   در اين پروژه مقرر شده بود چهار سيستق تدمين آب با يادي ر ياپارچه دردند  با وجود تعداد زياد ذينفعتان و دستت اه  
خانه و خط اصلي انتقال آب بتا مشتال روبترو     دخيل در اين موضوس عمالً تعيين موارد كلي و مهمي چون ميزان برداش.، تصفيه

ريزي ارزش را داد تا عالوه بر ارتقتاي ارزش تصتميما ، در    براي همين اداره عمران و آباداني پيشنهاد استفاده از برنامهشده بود  



  

هاي مختلف را ايجاد نمايد كه ايتن تصتميق    نفعان، اماان ايجاد مشارك. بين مهندسان و بخش يك بستر مبتني بر تعامل با ذي
  ها مفيد واقع درديد براي بيشتر قسم.

سن ين و داراي امالك كلسيق، منيزيق، سديق، آهتن، ستولفا  و دي تر ذرا  معلتق     منابع آب در اين منحقه اغلد جريانا  
  در ايتن منحقته آب زيرزمينتي نيتاز اصتلي      شتتند اغلد براي شرب داراي كيفي. پايين بوده و نياز به تصتفيه دا  ها آبند  اين بود

هاي استخراج و تصفيه دارد  بسياري از منتابع زيرزمينتي از    ين نياز به حفر چاه، هزينهكند و ا صنع.، شهري و شرب را تدمين مي
حد مجاز استاندارد آب ايمن براي شرب از لحاظ سولفا ، راديوت، سديق، كلسيق، فلورايد، آهن، من نتز و ذرا  غيرمحلتول عبتور    

كشاورزي و توريسق براي منحقته حيتاتي    كنند  منتقل مياند  بسياري از مزارس آب مناسد را براي مصارف دامداري و شرب  كرده
و  12ايتالتي شتماره    شد  توريسق تح. تاثير بزردراه بتين  اس.  با سرع. تدمين آب مزارس اين منحقه با دندت، يونجه و دات پر مي

بود وضع افتراد نيازمنتد   سواحل رودخانه ميسوري بود  منافع اين پروژه شامل بهبود بهداش. در مناطق داراي آب كق كيفي. و به
 به انتقال آب اس.  اين پروژه براي تدمين آب به ميزان معين براي شرب و دامداري اس. 

 
 مناطق چهارگانه منابع آب  :1شكل 

منحقه ايال. اُدالال در قسم. شمالي )پاين بريج( منابع محدودي از آب در اختيار دارد و فاقد سيستق تدمين آبي بتوده و از  
جونز و بخش غربتي رودخانته ايتن سته     -هاي اليمن شدن مسؤولين آب اين منحقه و قسم. ظ تح. فشار اس.  با جمعاين لحا

تصتويد درديتد و بودجته     1111اي براي اجراي سيستق تدمين آب نمودند  اين پروژه در ستال   قسم. از كن ره درخواس. بودجه
مراحل پاياني طراحي مشخص درديد كه تمتات نيازهتاي منحقته    ميليون دالر براي طراحي و ساخ. آن اختصاص ياف.  در  122

جونز و بخش غربي رودخانه با اين پروژه برآورده نخواهد شد  همچنين مشخص درديد مناطقي چتون روزبدتد    -پاين بريج، اليمن
 122ييتر متاده تتدمين بودجته،     كه جزو اليمن جونز بود نيز نياز خود را به آب اعالت نمودند  در نتيجه با توجه به افزايش نياز و تغ

هاي چهادانه يك مشتاور استتخدات نمتود تتا نيازهتاي اوليته،        هر بخش از بخش ميليون دالر افزايش ياف.  254ميليون دالر به 
طراحي اوليه و هزينه تخميني طرك تدمين آب در هر منحقه را برآورد نمايد  تمات اين دزارشا  در يك دتزارش واحتد دتردآوري    

اي اين كار جلسا  فشرده با حيور مهندسان، نماينده مناطق و اداره عمران امرياا بردتزار درديتد تتا بته يتك مبنتاي       درديد  بر
يافتند  اين موضوس  ها به يك طراحي مشابه دس. مي با استفاده از مباني طراحي و هزينه پايه ياسان، بخش مشترك دس. يابند 

ر مشاور و اصوالً هر مهندس بنا به تجربه و دانش خود بته يتك صتور  طراحتي را     هق منافع و هق معايبي در پي داش.  اوالً ه
داد  اما در اين سيستق با توجه به ياي بودن سيستق مركزي تصفيه و تدمين آب، بايس. تجهيزا  و مبتاني طراحتي بتا     انجات مي

با ارزش باالتر در قبتال بودجته پرداختتي از     شد  بنابراين به يك بستر نياز بود تا بتواند يك سيستق مركزي يادي ر هماهنگ مي



  

ريزي تتا   بر روي اين پروژه از مراحل ابتدايي برنامهارزش  ا محالعسلسله بر اين مبنا مقرر درديد  طرف دول. مركزي ايجاد كند 
 صور  پذيرد  ساخ. و اجرا

اعياي تيق براي رقاب.  داد  تشايل مي ها را سن اعياي تيق از اعياي جوان و مديران پروژه تا اعيا و نماينددان دست اه
با يادي ر جمع نشده بودند  در اين كارداه اتفاقاتي افتاد كه در كل منحقه سابقه نداش.  برخي از اعياي تيق از عاليق ختود بته   

د تتا هتر   راهبتر تتيق تتالش كتر     نفع نتر دي ر اعياي تيق در پيشنهاداتشان كه ارزش باالتري از طرك مبنا داش.، كوتاه آمدند 
هاي طراحي، افراد  پيشنهاديه حاوي نترا  تعدادي از اعياي تيق و نه تنها يك نفر باشد  همچنين در اين محالعا  همااري تيق

جلسا  پذيرايي و نهتار اثتر بستيار مناستبي در بهبتود فيتاي محالعتا  و بهبتود          نفني و افراد پشتيباني بسيار مهق بود  همچني
 ها داش.  همااري

درصد طراحتي( در   1بندي ) محالعه آن در زمان محدوده 3محالعه مجزا روي اجزاي طرك صور  پذيرف. كه  13. در نهاي
هتاي چهاردانته و در مرحلته طراحتي      سيستق مركزي تدمين و تصفيه آب صور  پذيرف.  ده محالعه دي ر بر روي اجتزاي طترك  

بر رفتع اختتالف بتين ذينفعتان و تستهيل در رونتد پتروژه،        درصد طراحي( صور  پذيرف.  در اين محاال  عالوه  41شماتيك )
 دالر نيز بدس. آمد  121222451جويي به ميزان  صرفه

 سطح جنوبي آزادراه كارسون سيتي مطالعة ارزش تقاطع ناهم -2-3

ايندداني از نم با حيورسيتي كامل درديد  اين جلسه  ارزش فاز دوت آزادراه كارسون ريزي برنامه، محالعه 1111جوالي  42در 
واشو و شرك. مشاور ادارة راه  هاي خانوادهها، كارسون سيتي، دادالس كاونتي،  ادارة راه و ترابري ايال. نوادا، ادارة فدرال بزردراه

ن ، اطالعا  جديد نشتا ا  قبليبه دنبال محالعبود   كارفرماي اين طرك ادارة راه و ترابري ايال. نوادابردزار درديد و ترابري نوادا 
 سحح خيابان كارسون مورد نياز اس.  ارزش براي ارزيابي مجدد معيار طراحي تقاطع ناهق محالعهداد كه يك جلسه تاميلي  مي

 مسائل مهق كه محرك شدند عبار  بودند از:
 ستحح پيشتنهادي در محالعته اول مهندستي      واشو محرك شد اين بود كه تقاطع ناهق هاي خانوادهاي كه توسط  مسئله

خواهد داش.  آنها قوياً معتقد بودنتد كته    دورستانها از جمله محوطة  اين قبيله  اي بر زمين تدثير قابل مالحتهارزش، 
و سيستتق راه جتانبي، تتدثير اجتمتاعي      411آزادراه راه  اطراف باند جنوبي آزادراه كارسون سيتي تا باند جنتوبي شتيد  

 هاي آنها خواهد داش.  بخشي بر زمين زيان

 1ستحح جنتوبي بته جتاده جاتز ولتي       واقع در جنوب تقاطع ناهق 411آزادراه ري از مشاغل در نزدياي دسترسي شما  
جوالي يك سيستق راه جانبي را پيشنهاد كرده بود كه برخي معتقدند تتدثير ميتري    42طراحي پيشنهادي در محالعه 

 بر بعيي از مشاغل خواهد داش. 

 رف.  احي پيشنهادي قبلي انتتار ميهاي حريق راه در طر افزايش قابل توجه هزينه 

سحح كه تحرك، ظرفي.، آمتد و شتد و ايمنتي تتردد عمتوت را بهبتود        ساختن يك تقاطع ناهق فراهق ا كاركرد اصلي محالع
  كاركردهاي ثانوي كه توسط اين تيق شناسايي شدند عبار  بودند از: ارتقاي كيفي. زنددي اجتماعي در ايتن شتهر،   ، بودببخشد

 هاي تجاري و توسعه اقتصادي و فيايي براي عبور و مرور دوچرخه و عابران پياده  لي.تقوي. فعا

 :عبار  بودند ازشد،  سه هدفي كه بايستي در طول اين محالعه تاميلي مهندسي ارزش محقق مي

 پذيري و هزينه  مدي، طراحي، ساخ.آهاي ارتقاي ارزش اين پروژه با توجه به كار شناسايي فرص.  1

 ي طراحي تقاطع غيرهمسحح جنوبي با توجه به اطالعا  جديدي كه در باال توصيف شد ساز بهينه  2

 شدن كاركردهاي اصلي اين پروژه در اولين فرص.  اي مرجح براي محقق هاي مرحله شناسايي دزينه  4

در متورد طراحتي   در فاز نخس. اين محالعه چندين ايده شناسايي شد كه ارزش را ارتقا داد و در همان زمان، مسائلي را كته  
 پردازي به شرك زيراند: هاي محرك شده در فاز ايده داد  دزينه پيشنهادي قبلي محرك شده بود مورد توجه قرار مي

   411آزادراه ؛ ادغات باند جنوبي آزادراه سه دردش به چپ و باند جنوبي 12با آزادراه  1تقاطع اسپويي -1دزينه 

                                                 
1
 Jacks Valley  



  

 راه رودذر باند جنوبي و شيد 12تقاطع اسپويي با آزادراه  -2دزينه 
 411آزادراه  تقاطع اسپويي با خروجي به سم. چپ از باند جنوبي آزادراه به باند جنوبي -4دزينه 
 راه باند جنوبي تقاطع اسپويي با مسير شيد -3دزينه 
 پذيرساختن تردد از طريق خيابان كارسون براي اماان 2استَك اسپويي معاوس -1دزينه 
 411آزادراه به همراه جريان آزاد در  4يي فشردهاسپو -5دزينه 
 4و  2هاي  تركيد دزينه -6دزينه 

 شده عبارتند از: دي ر مالحتا  دنجانده

 سحح، كمي به سم. شمال تغيير موقعي. تقاطع ناهق 

  دسترسي بهينه به منحقة بي ال ات 

 411آزادراه .به باند جنوبي درد براي باند جنوبي آزادراه كارسون سيتي  در نتردرفتن يك شيد راه چپ 

را اي زير  تدثيرا  هزينهنفعان مختلف،  در نهاي. سناريوهاي حاصل ضمن رفع اثرا  منفي اجتماعي و حل اختالف ميان ذي
 :نيز در مقايسه با طرك مبنا در بر داش.

 كل هزينه )ميليون( هزينه حريق راه )ميليون( هزينه ساخ. )ميليون( توصيف رديف

 3321142312 522222222 2521142312 بلي تقاطعطراحي ق 1

2 
تقاطع اسپويي در باند جنوبي  آزادراه 
كارسون تا سازه رودذر در باند جنوبي 

 411آزادراه 
4222152552 2 4222152552 

4 
تقاطع اسپويي بدون سازه رودذر 

 )طراحي پيشنهادي(
1121242312 2 1121242312 

 2122142112 2 2122142112 فقط سازه رودذر 3

براساس معيارهاي جديد مربوط به تقاطع آزادراه جنوبي كارسون، چندين دزينه توستط تتيق متشتال از نماينتددان ادارة راه     
تنها  1 واشو و مشاور ادارة راه نوادا بررسي شد  دزينه پيشنهادي شمارة هاي خانوادهايال. نوادا، كارسون سيتي، دادالس كاونتي، 

دردهتاي   ، چپ 2221در سال طراحي «»كند  با اين طراحي، سحح سرويس  اي اس. كه تمامي معيارها را برآورده مي دزينه

 دردد  بدون نياز به رمپ رودذر فراهق مي 411آزادراه دانه براي باند جنوبي آزادراه كارسون تا باند جنوبي  سه

هاي  بيني تواند تنها با طراحي يك تقاطع اسپويي، به كار خود ادامه دهد، و ادر پيش مي عالوه بر اين، ادارة راه و ترابري نوادا
، بته طتور   2221هتا چنتدان تغييتر ناننتد، ايتن تقتاطع بايستتي تتا ستال           بينتي  ، نسب. به پيش3كننده ترافيك و خحوط هداي.

هتاي   ود كه به طور چشم يري از دي ر دزينهدالر ب 31/124/11بخشي عمل كند  برآورد هزينه ساخ. براي اين دزينه،  رضاي.
 شده كمتر بوده اس.  بررسي

راه رودذر در آينده، تتداركا  الزت صتور  ديترد  ايتن كتار، بته مثابته         به همراه اين دزينه، پيشنهاد شد كه براي يك شيد
بينتي باشتد     ه بزردتر از ميزان پيشهاي ترافيك درس. نباشند و تقاضا در اين آزادرا بيني خواهد بود، ادر پيش« سوپاپ اطمينان»

هاي طراحي پروژه و به هي  هزينه  شود به هزينه رود ناچيز باشد و معموالً محدود مي هاي مجاز براي اين تدارك انتتار مي هزينه
ماتان   شود  به عنوان بخش از اين طراحي، اين تيق همچنين به اتفتا  آرا پيشتنهاد كترد كته     اضافي حريق راه نياز نخواهد نمي

                                                                                                                                            
1
 Single Point Urban Interchange (SPUI)  

2
 Reverse SPUI Stack  

3
 Tight Urban Diamond Interchange  

4
 Directional splits  



  

هاي دردشت اهي كته در    ها و نيز كمتركردن تدثيرا  بر زمين كردن باف. تقاطع قدري به سم. شمال جابجا شود، با هدف بهينه
 كارسون سيتي بسيار مورد توجه اس.  

 

 
 سطح نمايي از عمليات ساخت تقاطع ناهم  -2شكل 

 

 1سفيدرود –اوزن  ريزي ارزش حوضه قزل برنامه -4

 هشرح مسأل -4-1

هاي آبريز كشور، به لحاظ وسع. اراضي قابل آبياري پس از حوضته   سفيدرود در مقايسه با ساير حوضه -اوزن  حوضه قزل
اوزن بتا مستاحتي معتادل     قتزل  -آيد  عالوه بر اين حوضه آبريز ستفيدرود   درياچه نمك بزردترين حوضه آبريز كشور به شمار مي

كوير لو ، كوير مركزي، درياچه نمك و جازموريان بيشترين وستع. را بته ختود    هاي خشك  كيلومترمربع پس از حوضه 542111
هاي متفاو  و منابع غني آب و خاك از اهمي. خاصي برخوردار اس.  اين محدوده در محل  اختصاص داده و به خاطر وجود اقليق

بته عنتوان حوضته ستوت از منحقته اول      بندي طرك جامع آب  هاي البرز، زادرس و مركزي واقع شده و در تقسيق كوه تالقي رشته
تتا   35°:42'عتر  شتمالي و    41°:22'تا  41°:22'محالعاتي مشخص درديده اس.  اين حوضه در محدوده مختصا  جغرافيايي 

% ايتن  42% از اراضي اين حوضته را منتاطق كوهستتاني و كمتتر از     62اس.  در مجموس بيش از  طول شرقي واقع شده °11:11'
 دهند  تشايل ميها  اراضي را دش.

هاي مختلف نسب. به منابع محدود آب اين حوضه، وسع. اراضي حوضته،   از سوي دي ر افزايش روزافزون نيازهاي بخش
هاي منابع آب در محدوده حوضه، تعدد ذينفعان و تدثيرپذيرنددان و به ويژه پراكنددي آنهتا در يتازده استتان مختلتف      كثر  طرك

غربي( پتانسيل  شرقي، زنجان، كردستان، همدان، اردبيل، قزوين، مازندران، كرمانشاه و آذربايجان نكشور )ديالن، تهران، آذربايجا
باالي بروز اختالف در سيستق منابع آب اين حوضه، به وضوك قابل تشخيص اس.  البته از يازده استان مذكور، سته استتان آختر    
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يك درصد اراضي اين حوضه را در خود جاي داده و نيز هي  طترك و يتا   غربي( مجموعاً كمتر از  )مازندران، كرمانشاه و آذربايجان
تتوان در   ها مربوط به اين حوضه وجود ندارد  لذا از اين باب. متي  اي در محدوده اراضي اين استان منابع آب و خاك قابل مالحته

 هاي اوليه از ذينفعان اين سه حوضه صرفنتر نمود  ريزي برنامه

 

 سفيدرود -اوزن  حوضه قزلنقگه : نمودار 2شكل 

 

 مباني مطالعه-4-2

 باشد  آنچه بديهي اس. در اين طرك ذينفعان اصلي عبار  خواهند بود از: اولين دات در اين مرحله تعيين ذينفعان طرك مي
 استان 1بخش آب شرب   1

 استان 1صنايع   2

 استان 1كشاورزي   4

 استان 1اي  ادارا  آب منحقه  3

 ابع آب و نيرو(بخش توليد بر  )شرك. توسعه من  1

 حاكمي. آب )وزار  نيرو و شرك. مديري. منابع آب(  5

 ها( ها )استانداري حاكمي. استان  6

 محيط زيس.  1

 
توان آنها را نماينده نترا  و منافع يادي ر  با هق تداخل منافع و وظايف داشته و لذا ميالذكر  البته بسياري از ذينفعان فو 

 دانسته و ادغات نمود 
 طريق عمده تدمين درديد: سههاي الزت از  العا  و دادهدر اين تحقيق اط



  

المللي كه برخي از نتايج آن در فصل اول ارائه درديد و برختي   هاي موجود بين نامه استفاده از استانداردها و آيين  1
 به فراخور موضوس خواهد آمد  )منابع ثانويه(و فصل آتي دي ر از آنان نيز در اين فصل 

 اوزن  ريتزي ياپارچته منتابع آب حوضته قتزل      برنامته »وري شده توستط عوامتل طترك    آمار و اطالعا  دردآ  2

هتاي   هتا بته همتراه تحليتل     خالصه اين اطالعا  و تحليل كه در فصل دذشته هاي موجود و تحليل «سفيدرود
 اي از منابع اوليه( )دسته ارائه درديد  تاميلي

ارائته  فصتل  اي كتبتي كته نتتايج آن در ايتن     هت  نامته  بردزاري جلسا  و مصاحبا  شفاهي و دردآوري پرسش  4
 اي دي ر از منابع اوليه( )دسته دردد  مي

آوري شده در اين تحقيق، مربوط بته جلستا  و مصتاحبا  شتفاهي      همانحور كه دفته شد، بخشي از آمار و اطالعا  جمع
ما در تعيين نقحه نترا  ذينفعان و حتداقل  باشند، ا سناريوها قابل اتاا نميسازي    هرچند اين محالعا  در شبيهانجات درفته اس.

 اس.: آمده ذيلدر قالد جدول اطالعا  ن ايبندي  جمع باشند  توقعا  آنها و نيز تعريف مسدله راه شا مي
 نظرت ذينفعان حوضه بر مبناي مصاحبه حضوري: 1جدول 

 اهم مسائل مطروحه سمت نام كارشناس

 اي ديالن نماينده آب منحقه رسولي

 هاتار شاليزار، آبخور سد سفيدرود اس.  1112222وجود در وضع م 
  .تدمين آب شرب ديالن از سفيدرود اس 

 .محيحي دلتاي سفيدرود به لحاظ پرورش خاويار اهمي. بااليي را داراس.  نياز زيس 

  باشد ميي ا آب منحقه توافق اينبرآورد شده و مورد  1411نيازهاي آبي ديالن از طريق مهندسان مشاور پندات در سال  

 برداري در اولوي. قرار ديرد  بررسي سدهاي مورد بهره 

 اي اردبيل آب منحقهنماينده  مقدت

  اند  % اين اراضي با كمبود آب مواجه12هاتار اراضي دارد كه  1222222دش. اردبيل بيش از 

  د باش % مي11% بوده ولي سهق آبدهي اين استان 1/5در اين حوضه سهق اراضي استان اردبيل 

  ت ت ت  كمبود آب شرب خواهد داش.  152اين استان  1321در سال 

  تواند مهار نمايد  ت ت ت  را مي 112ت ت ت  اس. كه  122توليد آب اين استان 

  .آب زيرزميني منحقه رو به نقصان اس 

 اي زنجان آب منحقهنماينده  پور طالد

  باشد  در اين حوضه ميو بيشترين آبدهي اراضي استان زنجان داراي بيشترين سحح 

 ت ت ت  كسري مخزن در اين استان وجود دارد  122نامه موجود  در حال حاضر با نتات 

 برداري مورد توافق اس.  نامه موجود بهره نتات 

  تدكيد بر عدت خروج آب از محدوده استان خود دارند 

  هاي حوضه اعالت شد  ن زنجان نسب. به ساير استاننياز به بيشترين حجق آب ممان، پايين بودن سرانه اقتصادي استاعل. عمده 

 اي تهران نماينده آب منحقه نژاد مالاي
 32 جمعي. كشور در استان تهران قرار دارد % 

  مان اس. ابسيار نابسشهريار و جنوب تهران  ،هاي كرج دش.وضع آب زيرزميني استان تهران شامل اف. شديد و بحراني 

  ت ت ت  از آب شاهرود براي اين منتور اس. كه ديده شده اس.  212مسدله اصلي آب شرب و تدمين 

 اي قزوين نماينده آب منحقه ملاي
  مسدله اصلي نياز كشاورزي براي توليد موادغذاي مورد نياز پايتخ. محرك درديد 

  ،با قزوين اس. د نامه موجو و با توجه به نتاتاز نتر ايشان اولوي. توسعه به دليل كمبود آب و نياز كشاورزي مذكور 

 اي كردستان نماينده آب منحقه نتري شاه

  باشد  ميميليارد ت ت  آبدهي حوضه  1هاتار از اراضي حوضه و حدود  14222استان كردستان داراي 

 يافته و قابل اتاا در اين استان بوده و اين استان به لحاظ صنتي بسيار ضعيف اس.  كشاورزي تنها بخش توسعه 

  سفيدرود عبارتند از تالوار، هيول كشتي و قمقچاي اوزن  منابع آب اين استان در حوضه قزلسه سيستق اصلي 

  به لحاظ برداش. وخيق اس. در صورتي كه پتانسيل توسعه منابع آب سححي وجود دارد استان وضع آب زيرزميني 

  مله اشتغال و سرانه اقتصادي(اجتماعي بوده و نياز به محالعا  اجتماعي دارد  )از ج استانعمدة مشاال  در اين 

حيدري و 
 زاده بزرگ

 شرك. توسعه منابع آب و نيرو

 باشد در حالياه روند كتار محالعتا     ضروري ميهاي حوضه  تعيين هر چه سريعتر رژيق رودخانههاي برقآبي حوضه  در خصوص طرك
  دردد كند ارزيابي مي

 سيماي فعلي طرك در نتر درفته شده اس.  طرك پيرتقي اس. كه در آن  ،حوضهبرقآبي ترين طرك  عمده 

 ساعته اس.  5ساعته به  23هاي برقآبي تبديل رژيق  تنها تغيير احتمالي در اثر طرك 

  محالعا  ياپارچه و در توزيع آب از تلفيق وزني معيارها استفاده شود همچنين پيشنهاد نمودند در 

اي همدان و  سايرين )نماينددان آب منحقه
 بي(غر آذربايجان

 هاي خود از حوضه برنامه خاصي را ارائه ندادند  با توجه به كوچك بودن سهق استان 

 نامه موجود و همچنين مسايل اقتصادي تدكيد كردند  بر نتات 

هاي ذينفعان از نتر ايشان و همچنين كارشناسان مجرب در خصتوص مستايل متديري.     براي درك بهتر اولوي.همچنين 
وزن نستبي  ري نيز تهيه درديد كه در آن از افراد مختلتف متخصتص و محلتع خواستته شتده بتود تتا        منابع آب، پرسشنامه دي 

استان ذينفع اين حوضه شتامل كردستتان،    1سفيدرود بين  -اوزن  در توزيع منابع و منافع ناشي از آب حوضه قزل زيرمعيارهاي 
 تعيين نمايند  AHPبه روش را  شرقي، اردبيل، ديالن، قزوين، تهران و زنجان همدان، آذربايجان



  

 اس.  آمده 2بندي نترا  اين متخصصين و محلعين در جدول  نتيجه جمع

 سفيدرود بر مبناي نظرات مطلعين و كارشناسان اوزن  وزن نسبي معيارهاي توزيع آب حوضه قزل: 2جدول 

 درصد وزني شرح معيار رديف

 11/11 مالحتا  سياسي و امنيتي 1

 45/11 هاي استان در محدوده حوضه كمنافع اقتصادي طر 2

 61/12 محيحي عوامل زيس. 4

 41/12 مالحتا  اجتماعي 3

 16/12 ميزان كش. آبي و ديق 1

 25/12 محوري عدت رشديافت ي استان در جه. عدال. 5

 22/12 ميزان منابع آب )آبدهي( استان در حوضه 6

 41/1 جمعي. استان در محدوده حوضه 1

 16/1 اضي استان در محدوده حوضهكالس خاك ار 1

 45/6 مساح. استان در محدوده حوضه 12

 
توزيع عادالنته  بيشتر و پيشتر از توزيع عادالنه آب، ديرد،  امروزه آنچه در فرآيند مديري. ياپارچه منابع آب مد نتر قرار مي

هتاي مختلتف و    نتددان بختش  نمايعتان حوضته )  اس.  از سوي دي ر با توجه به مذاكرا  انجات درفته با ذينفمنافع ناشي از آب 
بسياري از آنها شاخص توسعه اقتصادي و سرانه اقتصادي استان خود را به عنوان هاي دول.،  با در نتر درفتن سياس.ها(،  استان

ايتن   مستدله اصتلي  ريتزي ارزش نيتز    تيق تخصصي برنامته نمودند  بنابراين  اظهار مي مالكي براي قرار درفتن در اولوي. توسعه

 اوزن  هتاي محتدوده قتزل    توزيع عادالنه منافع ناشتي از آب در استتان  »و هدف از اين محالعا   «كمبود منابع آب»را تحقيق 

 د نمودنتعيين  «سفيدرود
هتاي اصتلي و    تعيين درديده و توسط اعياء تتيق  تيق اصلي معيارهاي ارزيابي در نشستي با افراد متخصص محالعهدر اين 
خالصه نتيجه استفاده درديده اس.   AHPدهي معيارها در اين تحقيق از روش امتيازدهي  براي وزندهي درديد   پشتيباني وزن

 اس.  آمده ذيلدر جدول  اي اس. كه دهي شده ي وزنيارهااز اين مرحله معحاصل 

 ريزي ارزش وزن نسبي معيارهاي كيفي ارزيابي سناريوهاي برنامه: 3ل جدو

 زنيدرصد و شرح معيار رديف

 11/12 امنيتي -منفي سياسي  تبعا كاهش  1

 11/12 كاهش مهاجر  از روستا به شهر 2

 12/12 توسعه صنايع منحقه 4

 56/12 ها افزايش تعادل بين سرانه اقتصادي استان 3

 42/12 محيحي كاهش خسارا  زيس. 1

 12/12 افزايش راندمان مصرف آب 5

 42/1 كاهش مهاجر  از استان به استان 6

 21/1 افزايش اعتمادپذيري آب شرب 1

 23/1 كاهش اثرا  اجتماعي 1

 41/1 ها افزايش تناسد بين قيم. توليد و ارزش مصرف آب در استان 12

 

استتان بتا روياترد حتل      1محدوده منابع آب، كشاورزي، صنايع و ساير مصتارف  اين محالعه مجموعه محدوه  همچنين
 يد تعيين درد ها اختالف بين استان

ها، سعي شد عالوه بر استفاده از نترا  ذينفعان بته   در اين محالعه نتر به عدت اماان حيور همه ذينفعان و همه تخصص
از تجارب اساتيد دانش اه، مهدستين مشتاور مربتوط و     ا  آن پيشتر ارائه درديد،از اطالعصور  پرسشنامه و مصاحبه كه بخشي 

ينددان مرتبط با ذينفعان حوضه در تيق محالعا  ارزش استتفاده دتردد تتا نتتايج محالعته      االماان برخي از كارشناسان و نما حتي
 االماان واقعي و قابل استفاده باشند  حتي



  

ها، استاتيد دانشت اه و مشتاورين     اي استان هاي آب منحقه به همين لحاظ عالوه بر دعو  از ذينفعان و كارشناسان سازمان
كته اماتان    (On-Callه در مراحل زير از كارشناسان دي ري )اصحالحاً كارشناسان از جمل ارزش، در برخي از مراحل محالعا 

استفاده در قالد تيق پشتيباني ريزي ارزش  حيور آنها در كارداه محالعا  ارزش فراهق نشد نيز جه. ارتقاء كيفي. محالعه برنامه
 :درديد

 ريزي ارزش در تعيين مباني محالعه برنامه  1

 دهي آنها هاي ارزيابي و وزندر تعيين معيار  2

 دهي آنها و وزن عادالنه در تعيين معيارهاي توزيع  4

1در تاميل مدل اطالعاتي تحليل سيستمي كاركرد  3
 

 در توسعه سناريوهاي نهايي  1

 ارزش  ريزي برنامه مطالعهكارگاه  -4-3

كتاركرد، خالقيت.، ارزيتابي،     فتاز اطالعتا ، تحليتل    5محالعه ارزش، پس از طي كردن مراحل اوليه متدولوژي ارزش، در 
روزه پياپي و فاز ششتق بتراي ارائته نتتايج بته       1تا  2فاز از محالعه ارزش در قالد يك كارداه  1ديرد   توسعه و ارائه، صور  مي

 پذيرد  محالعه انجات مي ها در مرحله پس كارفرماي اصلي طرك و به عبار  جه. فروش ايده
چنتد  به دليل اندك بودن وق. متخصصين و عدت اماان اشتغال وقت. ايشتان در     العهمحريزي ارزش در اين  كارداه برنامه

ياي از ناا  مثبتي كه اين مهق را ممان ستاخته   يك روز متمركز انجات پذيرف.  در پايان هفته روي خط و سهروز، به صور  
ارزش انتخاب شده سابقه حيور در محالعتا    جويي در زمان را فراهق نمود، اين بود كه بيش از نيق از تيق محالعه و اماان صرفه

ارزش را داشته و نيز بسياري از آنان تجربه مشترك بردزاري كارداه محالعا  ارزش را دارا بودند  لذا كليه افراد با ادبيا  يادي ر 
 آشنا بوده و بسياري از مراحل كارداه با سرعتي دوچندان بردزار درديد 

حيور تمامي افتراد انجتات   فاز تحليل كاركرد با اي،  هاي دو نفره و ماالمه فردي و تيقپس از طي فاز اطالعا  به صور  
 با رويارد كل به جزء تهيه درديد  2پذيرفته و نمودار تحليل كاركرد شال 

                                                 
1
 Functional Analysis System Technique (FAST(  



  

H.O.F.H.O.F.

B.F.B.F.

B.F.B.F.

H.O.H.O.

H.R. & H.O.H.R. & H.O.

H.O. & H.C.H.O. & H.C.

S.L.S.L. How?How? Why?Why?

H.O.H.O.

H.O.H.O.

H.C. & H.O.H.C. & H.O.

H.O, H.C. & H.R.H.O, H.C. & H.R.

H.C.H.C.

 
 به جزء( سفيدرود )كل اوزن  حوضه قزلريزي و اقتصاد منابع آب  ( سيستم برنامهFAST: نمودار تحليل سيستمي كاركرد )3شكل 

درديتده و فتاز خالقيت. بتر روي آنهتا      انتخاب  ،، محابق شالنمودارنهاي. كاركردهاي پرهزينه، پرريسك و پرفرص. در 
 «1طلبي چالش»از دو روش شناخته شده  محالعهاين  خالقي. فاز در  ارضاء اين كاركردها( انجات پذيرف. هاي دي ر و بهتر )شيوه
ستازنده و آشتنا بته موضتوس      «2در آشفته»ابتدا يك وفان فاري به طور توأمان براي اين فاز استفاده درديد  بدين ترتيد كه و ط

ها شتفاف ستاخته و    حل هاي مارر ذهن افراد را در مورد اين راه«چرا؟»جود را به چالش كشيده و با پرسيدن هاي مو حل تمات راه
ايده ابتدايي جديد در خصوص موضوس بتود  در ادامته و   تشايل داد  نتيجه اين مرحله چندين هاي جديدي را در ذهن آنها  حل راه

فتاز  كه به افراد فرص. بازدش. به موضوس را داده و ذهن آنهتا را متوجته اهتداف پتروژه نمتود،       FASTپس از تدقيق نمودار 
هاي  جه. روشدر ايده  222بيش از  ه صور  مجزي،ب هابر روي تمات كاركرد فاري ادامه پيدا كرده و خالقي. با فرآيند طوفان

  توليد درديد هاكاركرد بهتر تدمين اين
ستازي و برختي جهت.     هاي بردزيده برخي به عنوان توصيه راهبردي در روند متدل  از ميان ايدهدر نهاي. و در فاز ارزيابي 

 :عالوه بر طرك مبنا يدتوليد سناريوهاي مدل مورد استفاده قرار درفته و سناريوهاي زير حاصل درد
 توزيع منابع آب با توجه به معيارهاي توزيع استخراج شده  1

 ها هاي توسعه صنايع در استان ها به نسب. آب توليدي از طريق تغيير طرك  توزيع درآمد صنايع بين استان  2

موجتود بته   افزايش راندمان آب به مرور زمان در طول بازه زماني مدل از وضع ها جه.  صرف بخشي از هزينه  4
 %1ميزان 

 توزيع منابع آب با توجه به پتانسيل توسعه در طرك مبنا  3
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تترين   ، با كاهش مهاجر  از روستا به شهر و از استان به استان، كاهش نتر  بياتاري، متناستد   4و  1تركيد سناريوهاي 
بيشتترين   ها، ي ياسان با ساير طركمحيح پذيري آب شرب و اثرا  زيس. توزيع منافع، اثرا  اجتماعي و امنيتي كمتر و اطمينان

% نستب. بته   42درصد نسب. به وضتع كنتوني و    12شاخص اختالف را نيز به ميزان شاخص ارزش را به خود اختصاص داده و 
 طرك مبنا كاهش داد 

 نتايج و ييگنهادات -5

 آنچه از اين تحقيق حاصل درديد عبار  اس. از:

 اهمي. ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهن ي و سياسي جوامع او حل اختالف آنه در مديري. ياپارچه منابع ،

 ها بسيار زياد اس.  دردير در تعيين روش مديري. و تعيين سياس.

 هاي  نفعان، به عنوان يك ضرور  اناارناپذير، همواره منافع و چالش استفاده از بسترهاي مبتني بر نترا  ذي

يك متدولوژي آزموده و مؤثر فراهق درديده و با كمينه كردن خاص خود را داراس. كه بايد با استفاده از 

 ديري به سم. حل اختالف هداي. دردد  مند كردن فياي تصميق ها و نتات چالش

 بندي اهداف طرك،  مند بررسي و تحليل شرايط موجود، طبقه ريزي ارزش داراي يك سيستق نتات روش برنامه

ارزيابي اين روش نيز قابلي. بررسي كيفي عوامل مختلف را به صور  توليد سناريو و ارزيابي آنها اس.  سيستق 

وزني داراس.  اما آنچه اين روش در مسايل مديري. ياپارچه بدان نيازمند اس.، يك شيوه بررسي پويا و مبتني 

 بر بازخورد در تعيين اثرا  كيفي سناريوها در طول زمان اس. 

 تر سناريوها را در يك محدوده  سازي كه بتوانند اثرا  بلندمد  هاي شبيه با روشريزي ارزش  تلفيق برنامه

هاي  تواند تركيبي مناسد را ايجاد نموده و عالوه بر پوشاندن ضعف مي اجتماعي نمايش دهند، –اقتصادي 

 افزايي قابل توجهي را نيز ايجاد نمايد  ها، هق موجود در هر يك از اين روش

 

 دردد: اما جه. بهبود محالعا  پيشنهاد مي

 نفعان در مراحل مختلف استفاده درديده  ريزي ارزش با حيور نماينددان ذي در محالعا  مشابه، از روش برنامه

تري فراهق  نفعان به طور وسيع و محالعا  به چند بخش مجزا تفايك دردد تا هق اماان استفاده از نترا  ذي

 آيد و هق محالعا  وادرا نشود 

 .هاي مختلف  ديري براي بخش هاي پشتيبان تصميق ق فازي استفاده شده و سيستقها از منح در تعيين سياس

 مديري. تدوين شود 

 هاي مختلف انجات پذيرفته و نتايج واقعي  هاي مديري. منابع در حوضه محالعا  تحبيقي بر روي سيستق

 يسا  استفاده شود بيني شده مقايسه درديده و در محالعا  آتي از نتايج اين مقا ها با نتايج پيش سياس.

 ريزي ارزش عالوه بر روش  در برنامهFAST  بندي  هاي مفهومي و اطالعاتي نيز جه. طبقه از ساير مدل

 اهداف سيستق در فاز اطالعا  و تحليل كاركرد استفاده شود 
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