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Abstract

مدیریت سیستمهاي آبی در محیطی پویا و داراي عدمقطعیت باال به امري
، عدمقطعیتهاي متعدد این سیستمها.چالشبرانگیز تبدیل شده است
 مدیریت و برنامهریزي صحیح آنها را به امري دشوار تبدیل،سیاستگذاري
 رویکردهاي فنی به تنهایی توانایی لحاظ کردن عدمقطعیتهاي.کرده است
 به، عدمقطعیت عمیق.عمیق در مدیریت سیستمهاي آبی را دارا نیستند
سادگی قابل مرتفع کردن نیست؛ زیرا مربوط به سطوح باالي حکمرانی و
 اجماع نظري کمی بر،سیاست گذاري است و به عبارت دیگر افراد مسئول
 بر این اساس در مدیریت سیستمهاي.روي مؤلفههاي مختلف سیستم دارند
آبی ضروري است رویکردي اتخاذ شود که توانایی درنظر گرفتن
 تبیین و تحلیل، هدف از این مقاله.عدمقطعیتهاي مختلف را داشته باشد
 انعطافپذیري و سازگاري در مواجهه و، استواري،چهار رویکرد تابآوري
مدیریت عدمقطعیتهاي عمیق و بررسی کاربرد آنها در سیستمهاي
 تطبیقی و با- دراین مقاله با استفاده از روش توصیفی.درهمتنیده آبی است
جمعآوري اطالعات از منابع کتابخانهاي به گردآوري ویژگیهاي رویکردهاي
 نتایج حاکی از آن بود.مذکور و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته شده است
 توانایی مناسبتري براي،که رویکرد سازگار ي در مقایسه با سایر رویکردها
استفاده در حکمرانی و مدیریت سیستمهاي آبی با هدف تطبیق یافتن
خودجوش با تغییرات و همچنین توانایی حفظ مسیر اصلی سیستم را دارا
 باید به این نکته توجه داشت که نتایج کسب شده به معناي، همچنین.است
.این نیست که سایر رویکردها در مدیریت سیستمهاي آبی کارآیی ندارند
سایر رویکردها نیز با توجه به ویژگیهاي ذاتی آنها میتوانند در مدیریت
.بخشهاي مختلف سیستمهاي آبی بکار گرفته شوند
. سازگاري، انعطافپذیري، استواري، تابآوري، عدمقطعیت:كلمات كلیدی

Managing water systems in a dynamic and highly uncertain
environment has become a challenge. Multiple uncertainties
have made the management of these systems a relatively
difficult task. Technical approaches on their own, do not have
the ability to address deep uncertainties in the management of
water systems. Deep uncertainty cannot be easily remedied
because it is related to high levels of governance and policymaking. In other words, decision makers have little theoretical
consensus on the various components of the system. This
reveals the necessity of adopting approaches which are capable
of taking various types of uncertainties. The purpose of this
paper is to explain and analyze the four approaches of
resilience, robustness, flexibility, and adaptation in dealing
with and managing deep uncertainties and to investigate their
application in coupled human-natural water systems. In this
article, using the descriptive-comparative method and
literature review, the characteristics of the mentioned
approaches have been collected and compared with each other.
Finally, it was concluded that the adaptation approach,
compared to other approaches, has a better ability to be used in
water systems governance and management. This does not
mean that other approaches are not effective in the
management of such systems and, due to their inherent
attributes, they can be used in the management of various parts
of water systems.

Keywords: Uncertainty, Resilience, Robustness, Flexibility,
Adaptation.
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رویکردهاي متداول براي مدیریت عدمقطعیت سیستمهاي آبی به
صورت عمده به رویکردهاي فنی و مهندسی محدود شدهاند که براي
مواجهه با عدمقطعیتهاي آماري بکار گرفته میشوند؛ اما این
رویکردها به تنهایی نمیتوانند نیازهاي آیندهاي تحت عدمقطعیت را
برطرف کنند ( ;Hallegatte et al., 2012; Lempert et al., 2003
 .)Reed and Kasprzyk, 2009دلیل این ضعف آن است که محیط
سیستمهاي فنی بهعنوان دنیایی منظم ،عقالنی و فیزیکی درک
میشود که توانایی مهندسی ،کنترل و مدیریت شدن را دارد
( .)Merchant, 2015همچنین ،کنترل سیستم با استفاده از رویکرد
فنی ،نیاز به اطالعات کافی و وجود یک مدل دقیق از سیستم
کنترلشده و محیط آن دارد ( Demirel et al., 2013; De Leeuw,
 .)1976; De Ridder, 1994; van Riel et al., 2015این در حالی
است که در سیستمهاي آبی به دلیل درهمتنیدگی ،اطالعات کامل و
شفافی از آنها در دسترس نیست (.)Islam and Susskind, 2018
لذا رویکردهاي فنی به دلیل عدمتوانایی مناسب در لحاظ کردن
عدمقطعیت عمیق ،براي مواجهه و مدیریت سیستمهاي آبی ناکارآمد
هستند.

 -7مقدمه
ضعف در مدیریت منابع آبی را میتوان بهعنوان ریشه اغلب مسائل
آبی شناخت ( ;Biswas and Tortajada, 2011; Foltz, 2002
 .)Larijani, 2005; Madani, 2014; Sivakumar, 2011در
مدیریت سیستمهاي آبی باید به طیف وسیعی از مسائل درهمتنیدة آبی
از جمله سیل ،خشکسالی ،حفظ تنوع زیستی و مناقشهها رسیدگی شود
که باورها ،رویکردها و ارزشهاي انسانی در آنها نقش تعیینکنندهاي
را ایفا میکنند ( .)Timmerman et al., 2008این طیف وسیع مسائل،
ناشی از آن است که سیستمهاي آبی شامل شبکههاي بههم پیوسته،
نوظهور 1و درهمتنیده 3هستند که رفتارهاي غیرخطی ،پویا و تطورگرا9
دارند و در چندین حوزه (به عنوان مثال طبیعی ،سیاسی و اجتماعی)،
در مقیاسهاي مختلف (به عنوان مثال مکانی ،زمانی و نهادي) و در
چندین سطح (به عنوان مثال محلی ،ملی و بینالمللی) فعالیت میکنند
( ;Islam and Susskind, 2018, 2012; Liu et al., 2007
 .)Wagener et al., 2010به بیان ساده ،تغییرپذیري 4یکی از
ویژگیهاي ذاتی سیستمهاي درهمتنیده آبی است و مصداق
تغییرپذیري سیستمهاي آبی آن است که در پیشبینی آنها
عدمقطعیت وجود دارد.

عدم پاسخگویی رویکردهاي صرفاً فنی در مواجهه با سیستمهاي
درهمتنیده آبی و عدمقطعیتهاي موجود در آنها ،لزوم اتخاذ
رویکردهاي مناسب با درهمتنیدگی این سیستمها را آشکار میسازد.
در راستاي اتخاذ رویکرد مناسب براي مدیریت سیستمهاي آبی ،امروزه
از رویکردهاي نوین متعددي همچون تابآوري ،6استواري،1
انعطافپذیري 1و سازگاري 3استفاده میشود .این رویکردها ،در حال
حاضر متداولترین رویکردهاي مورد استفاده در مدیریت و برنامهریزي
سیستمهاي آبی محسوب میشوند .یک دلیل اصلی مطلوبیت این
رویکردها توانایی آنها در مواجهه با عدمقطعیتهاي عمیق
سیستمهاي درهمتنیده و همچنین سیستمهاي آبی است.

بهصورت کلی عدمقطعیتها به دو دسته آماري و عمیق 5تقسیم
میشوند ( .)Walker et al., 2010عدمقطعیتهاي آماري با گردآوري
داده تقریباً بهصورت کامل قابل مرتفع کردن است .عدمقطعیت عمیق
به سادگی قابل مرتفع کردن نیست؛ زیرا مربوط به سطوح باالي
حکمرانی و سیاستگذاري است و افراد مسئول ،اجماع نظري کمی بر
روي مؤلفههاي مختلف سیستم دارند .بنابراین ،ضروري است در کنار
توجه به عدمقطعیت به نوع عدمقطعیت نیز توجه شود.
یکی از اصول مدیریت سیستمهاي آبی ،مواجهه صحیح با عدمقطعیت،
تغییرات مداوم و همچنین تعامالت غیرخطی بین مؤلفههاي مختلف
سیستم است؛ زیرا عدم مواجهه صحیح با عدمقطعیت میتواند باعث
رقم خوردن نتایج متفاوتی براي سیستم شود ( .)Allen, 2001نادیده
گرفتن عدمقطعیت میتواند منجر به عدمتوانایی استفاده از فرصتهاي
آینده یا عدمتوانایی در انجام اقدامهاي اصالحی بهمنظور جلوگیري از
موقعیتهاي نامطلوب شود ( .)Walker et al., 2013به عبارت دیگر،
تصمیمات مؤثر باید با درنظر گرفتن عدمقطعیتهاي غیرقابل حذف
اتخاذ شوند ( .)Dessai et al., 2009; Lempert et al., 2003لذا
ضرو ري است که رویکردهایی در مدیریت این سیستمها بکار گرفته
شوند که توانایی درنظر گرفتن عدمقطعیت را داشته باشند.

هر یک از رویکردهاي مذکور در مطالعات مختلف کاربرد گسترده و
متفاوتی داشتهاند .براي مثال ،از رویکرد تابآوري در مواردي مانند
تغییر اقلیم ( )Kumar et al., 2021; Mengistu et al., 2021و در
زمینه مدیریت سیالب ( ;Mehryar and Surminski, 2021
 )Norizan et al., 2021; Sen et al., 2021استفاده شده است .از
موارد استفاده رویکرد استواري نیز میتوان به مواردي مانند سازگاري
با تغییر اقلیم ( Mandal et al., 2021; Pradhanang and Jahan,
 ،)2021مدیریت سیل ( Reynolds et al., 2020; Zhang and
 )Alipour, 2020و بهینهسازي کامپیوتري براي جستجوي مسیرهاي
سیاست سازگار پویا استوار ( )Kwakkel et al., 2015اشاره کرد .از

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

913

موارد استفاده شده از رویکرد انعطافپذیري میتوان به موارد زیر اشاره
کرد :مواجهه با وقایع حدي اقلیمی در ادبیات سازگاري ( Hanak,
 ،)2011تغییرات اقلیمی ( )Martens et al., 2021و ارزیابی اقدامهاي
مدیریتی پیشنهادي براي مدیریت ریسک سیل ( Difrancesco and
 .)Tullos, 2015در رابطه با استفاده از رویکرد سازگاري در زمینه
مباحث آبی نیز میتوان به مواردي چون تغییر اقلیم ( Chen and
 ،)Gong, 2021; Pundt et al., 2021سازگاري با آسیبپذیري ناشی
از سیل ( )Ullah et al., 2021و ارزیابی ریسک سیل ( Pham et al.,
 )2021اشاره کرد.

 -8عدمقطعیت
بهطور کلی ،عدمقطعیت را میتوان به عنوان دانش محدود در مورد
آینده ،گذشته یا وقایع جاري تعریف کرد (.)Walker et al., 2013
) Walker et al. (2013اشاره کردند که در طراحی طرحهاي پایدار
به سه دلیل ضروري است که عدمقطعیت قبول ،درک و مدیریت شود:
 )1تمامی عدمقطعیتهاي آینده ،قابل حذف نیستند )3 ،نادیده گرفتن
عدمقطعیتها باعث ایجاد محدودیت در توانایی سیستم براي انجام
اقدامهاي اصالحی در آینده میشود و سیستم را در موقعیتهاي
نامناسبی قرار میدهد که میتوان از وقوع آنها جلوگیري کرد و )9
نادیده گرفتن عدمقطعیتها باعث به وجود آمدن طرحهاي ناپایدار ،از
دست دادن فرصتها و استفاده ناکارآمد از منابع میشود.

یک چالش جدي در مدیریت و برنامهریزي و مواجهه با مسائل
سیستمهاي درهمتنیده آبی آن است که رویکردهاي مناسب براي
مواجهه با عدمقطعیت عمیق در این سیستمها ،در مواردي بسیار مشابه
و در بعضی موارد بجاي یکدیگر بکار گرفته میشوند .به عنوان مثال،
تمامی این رویکردها در زمینه مواجهه با تغییر اقلیم و همچنین مواجهه
با سیالب بکار گرفته شدهاند .در همین راستا با توجه به ویژگیهاي
متفاوت هر رویکرد ،میتوان انتظار عملکردها و نتایج متفاوت در
زمینههاي مختلف را داشت .بر این اساس عدم آشنایی و همچنین عدم
بررسی جامع رویکردهاي مذکور قبل از اتخاذ و اعمال آنها ،عالوه بر
اینکه نمیتواند منجر به مواجهه صحیح با عدمقطعیتهاي موجود در
سیستمهاي آبی شود ،بلکه میتواند مسائل جدید و نوظهوري را در این
سیستمها ایجاد کند .لذا در مدیریت سیستمهاي آبی باید به این سؤال
پاسخ داد که هر یک از رویکردهاي استفاده شده در مدیریت
عدمقطعیت عمیق سیستمهاي آبی چه ویژگیهایی دارند؟ نقاط ضعف
و محدودیت این رویکردها براي کاربرد در سیستمهاي آبی کدام
هستند؟ آیا تمامی رویکردهاي مواجهه با عدمقطعیت عمیق نتایج
مناسبی را براي سیستمهاي آبی در پی خواهند داشت؟

عدمقطعیتها خود به دو دسته آماري و عمیق تقسیم میشوند .مسائل
ساده و پیچیده آبی اغلب با عدمقطعیتهاي آماري همراه هستند؛
عدمقطعیت آماري ناشی از نبود یا کمبود داده است و لذا چنین
عدمقطعیتهایی را میتوان با اتخاذ رویکردهاي شبیهسازي و
بهینهسازي برطرف نمود .با این حال باید توجه کرد از آنجایی که این
رویکردها ریشه در دیدگاه بخشینگري 14دارند ،در مورد مسائل
درهمتنیدة آبی میتوانند نتایج نادرستی را به همراه داشته باشند .از
سویی دیگر ،اغلب عدمقطعیتهاي موجود در مسائل درهمتنیده آبی،
از نوع عدمقطعیتهاي عمیق هستند .عدمقطعیت عمیق بدین معنی
است که ذينفعان بر روي سیستم و مرزهاي آن ،خروجیهاي
موردعالقه و اهمیت نسبی آنها و توزیع احتماالتی براي وروديهاي
سیستم توافق ندارند ( Lempert et al., 2003; Walker et al.,
 .)2013بهعنوان مثال ،تعامالت کشاورزان با سیاستگذاران و با یکدیگر
و سیستمهاي منابع آب و پیشبینی مؤلفههاي اقلیمی حاصل از
اندرکنشهاي درهمتنیده انسانی -طبیعی در گروه عدمقطعیتهاي
عمیق جا دارند .بر این اساس ،با توجه به اینکه رویکردهاي مورد
استفاده براي مواجهه به عدمقطعیت آماري براي سطوح حکمرانی و
سیاستگذاري ،ناکافی هستند ،ضروري است رویکردهایی براي
مدیریت سیستمهاي آبی اتخاذ شوند که توانایی درنظر گرفتن
عدمقطعیت عمیق را داشته باشند .با توجه به مطالب بیانشده در ادامه
به تشریح چهار رویکرد مواجهه با عدمقطعیت عمیق پرداخته شده
است .در جدول  1سطوح مختلف عدمقطعیت بر اساس جنبههاي
مختلف تصمیمگیري ارائه شده است.

با توجه به مطالب فوق ،هدف از این مقاله ،تبیین ،بررسی کاربرد و
مقایسه چهار رویکرد مواجهه با عدمقطعیتهاي عمیق در سیستمهاي
درهمتنیده آبی شامل تابآوري ،استواري ،انعطافپذیري و سازگاري
است .براي نیل به هدف مذکور از روش توصیفی -تطبیقی و بهمنظور
جمعآوري اطالعات نیز از منابع کتابخانهاي استفاده شده است .با توجه
به هدف فوق در ادامه به شرح مختصر عدمقطعیت و سپس به تحلیل
و واکاوي ویژگیهاي هر رویکرد و تطابق آن با سیستمهاي آبی
پرداخته شده است .در پایان نیز بدین موضوع پرداخته شده است که
کدام یک از رویکردهاي مذکور ،ویژگیهاي مناسبتري را در مقایسه
با دیگر رویکردها براي مدیریت سیستمهاي آبی جهت مواجهه با
عدمقطعیت عمیق دارد.
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Table 1- The progressive transition of levels of uncertainty from determinism to total ignorance (Walker et
al., 2010)

)Walker et al., 2010(  انتقال تدريجی سطوح عدمقطعیت از آگاهی كامل به جهل كامل-7 جدول
Level 1
Level 2
Statistical uncertainty
A clear enough Alternate futures (with
probabilities)
future

Level 3
Level 4
Deep Uncertainty
A multiplicity of
Unknown future
plausible futures

System
model

A single
system model

System
outcomes

A point
estimate and
confidence
interval for
each outcome

Weights
on
outcomes

A single
estimate of the
weights

A single system model
with a probabilistic
parameterization
Several sets of point
estimates and
confidence intervals for
the outcomes, with a
probability attached to
each set
Several sets of weights,
with a probability
attached to each set

 تابآوري بهصورت ساده.مدیریت وقایع حدي در این سیستمها است
 شدید،به معناي ادامه حیات سیستم پس از وارد شدن تغییرات ناگهانی
3  در جدول.و سخت به سیستم و بازگشت به شرایط اولیه خود است
تعدادي از تعاریف مربوط به تابآوري ارائه و در ادامه به تشریح بیشتر
.این رویکرد پرداخته شده است

Several system
models, with
different structures

Unknown system
model; know we
don’t know

A known range of
outcomes

Unknown
outcomes; know
we don’t know

A known range of
weights

Unknown
weights; know
we don’t know

Total ignorance

Determinism

Context

 تابآوری-3
یکی از رویکردهاي مدیریت عدمقطعیتهاي عمیق در مدیریت
 این رویکرد در مدیریت سیستمهاي. رویکرد تابآوري است،سیستمها
، کاربرد ویژه این رویکرد در مسائل آبی.آبی نیز کاربرد فراوانی دارد

Table 2- Different definitions for resilience concept

 تعاريف مختلف ارائه شده برای مفهوم تابآوری-8 جدول
Definition
The term resilience was first used by physicists to describe spring's properties and
.explain the stability of materials and their resistance to external shocks
The ability of a system to absorb change and disturbance while maintaining similar
.relationships between state variables
The capacity of a system to absorb turbulence and reorganize so that the same function,
.structure, feedback, and consequently the identity of the system is maintained
It is a resilient system that is often able to absorb disturbances while maintaining its
.current identity and stability
Resilience is building the capacity for continued development in the face of
incremental, expected or surprising change.
Resilience thinking is about the interaction of gradual and sudden changes in slow and
fast variables in interconnected systems and how it works in uncertain, surprising, and
.often unpredictable ways
System resilience is the level of tolerance for change by the system, provided that the
past performance and structure of the system are maintained and development options
.are provided
System resilience is the level of tolerance for change by the system, provided that the
past performance and structure of the system are maintained and development options
.are provided
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Reference
)Davoudi et al., 2012(
)Holling, 1973(
)Folke, 2016(
(Van Der Brugge et al., 2005;
Gersonius 2012; Walker et al.,
2004)
)Folke, 2006(
(Carpenter et al., 2009; Holling and
Gunderson, 2002)
(Carpenter et al., 2001; Walker et
al., 2002)
)Holling, 1973(

تابآوري درجه مقاومت در برابر تکانههاي خارجی است و میزان
مقاومت سیستم در برابر تکانهها ،به آستانههاي تحمل سیستم کـه
عمالً مرزهاي اطراف سیستم را تشکیل میدهند ،بستگی دارد
( .)Berkes et al., 2008لذا براي افزایش تابآوري سیستم ،ضروري
است که آستانههاي تحمل سیستم 14توسعه پیدا کنند .آستانههاي
تحمل سیستمهاي آبی بهوسیله ویژگیهاي اقلیمی ،ذيمدخالن ،مردم
آن منطقه و سرمایه ا جتماعی و دیگر متغیرهاي دخیل در آن حوضه
تعریف میشونـد؛ اما بــه دلیل وجــود بازخـوردهاي غیرخطی در
ایــن مسائل ،شناسایی محل دقیق آستانهها بسیار مشکل است
( .)Nelson et al., 2007از اینرو ،رویکرد تابآوري در زمینه مباحث
آبی عملکرد مناسبی ندارد.

عملکرد رویکرد تابآوري بر مبناي نظریه سیستمهاي درهمتنیده
است .بر این اساس و در راستاي حصول دیدگاهی جامعنگر ،11این
رویکرد سعی در بهرهبردن و اتصال علوم مختلف در مدیریت اکوسیستم
دارد ( .)Berkes et al., 2008به بیان دیگر ،رویکرد تابآوري بر این
نکته تأکید دارد که سیستمهاي اجتماعی و اکولوژیکی نمیتوانند
بهتنهایی و جدا از هم در نظر گرفته شوند ،بلکه باید بهعنوان
سیستمهاي مرتبط و جفتشده شناخته و تحلیل شوند ( Nelson et
 .)al., 2007بر این اساس ،رویکرد تابآوري به این موضوع اشاره دارد
که همواره سیستم در حال تغییر است و عالوه بر پذیرفتن تغییر
سیستم ،باید بهعنوان سیستمهاي مرتبط و جفتشده به سیستمهاي
آبی نگاه شود که با فراهم آوردن ظرفیت به مواجهه با اتفاقات ناگوار
کمک میکند .تابآوري جامعه از مجموعهاي شامل )1 :ظرفیت
سازگاري بهمعناي توسعه اقتصادي جهت کمک به بهبودي پس از قرار
گرفتن در معرض خطرات )3 ،سرمایه اجتماعی )9 ،13اطالعات و
ارتباطات و  )4شایستگی جامعه 19پدید میآید و بطور کلی آنها به
فراهم آوردن ظرفیت جامعه براي مقابله با تغییرات مانند فاجعهها کمک
میکنند ( .)Norris et al., 2008لذا براي اتخاذ رویکرد تابآوري در
مباحث آبی نیاز است که مؤلفههاي انسانی سیستمهاي آبی مانند
سرمایه اجتماعی ،شایستگی جامعه و چنین مؤلفههایی تقویت شوند .با
توجه به این موارد ،یکی از اقدامهاي اصلی در سیاستگذاريهاي آبی
با استفاده از رویکرد تابآوري را میتوان توسعه آموزش در راستاي
تقویت مؤلفههاي انسانی سیستمهاي آبی دانست .اتخاذ این رویکرد
در سیاستهاي آبی از منظر اینکه نگاهی جامع به مسائل دارد و باعث
میشود که ذيمدخالن مختلف در اتخاذ سیاست و برنامهها مشارکت
داشته باشند ،بسیار مثمرثمر است.

دستیابی به تابآوري از طریق اقدامهاي کاهشی 15و سازگاري مستقل
در مقابل وقایع حدي ،مستلزم تحریک جامعه و ترویج اهمیت و
ضرورت آب است ( .)Madani, 2019این امر میتواند از طریق
آموزش ،افزایش آگاهی ،تعامل نزدیک با جامعه و تعامل شهروندان
انجام شود ( .)Hjorth and Madani, 2014از این رو ،سرمایهگذاري
بر روي رویکرد تابآوري نیازمند آموزش است و در نتیجه نیازمند
اقدامهاي بلندمدت است و ممکن است که در کوتاهمدت نتایج آن قابل
مالحظه نباشد .در مسائل آبی به دلیل اینکه در کنار اقدامهاي بلندمدت
به اقدامهاي کوتاهمدت نیز نیاز است ،رویکرد تابآوري به تنهایی
ممکن است که کارایی مناسبی نداشته باشد .به عنوان مثال در این
زمینه می توان به تغییر اقلیم اشاره کرد که هم نیازمند اقدامهاي
بلندمدت جهت تطبیق یافتن با شرایط سیستم است و هم نیازمند
تطبیق یافتن کوتاهمدت با شرایط است؛ زیرا تغییراقلیم هماکنون نیز
رخداده است و نیازمند تطبیق با شرایط سیستم است.

 -7-3معايب و محدوديتهای رويکرد تابآوری

 -6استواری

کاربرد متداول رویکرد تابآوري براي مواجهه با وقایع حدي مانند سیل
و خشکسالی است که در سیاستهاي آبی بسیار میتواند کاربرد داشته
باشد .وقایع حدي در سیستمهاي آبی همواره رخ میدهند و لذا اتخاذ
رویکرد مناسب جهت مدیریت این وقایع همیشه حائز اهمیت است.
همچنین Folke et al. (2010) ،اشاره میکند که نمیتوان تابآوري
تنها بخشی از سیستم را تقویت کرد .این بدین معنا است که اگر سیستم
نسبت به نوع خاصی از وقایع مقاوم شود ،لزوماً نسبت به انواع دیگري
از وقایع نادر مقاوم نخواهد بود ( Anderies, 2015; Folke et al.,
.)2010

استواري ویژگی تصمیم ،استراتژي یا سیاستی است که انتظار میرود
عملکرد مقایسهاي بهتري در مقابل تعداد زیادي سناریو داشته باشد
( .)Anvarifar, 2017از گذشته رویکرد استواري در تدوین و اتخاذ
راهبردها ،سیاستها ،تصمیمگیريها و دیگر سطوح مدیریتی و
حکمرانی کاربرد زیادي داشته است .این رویکرد به مرور زمان توسعه
یافته و در حال حاضر با عنوان «تصمیمگیري و سیاست استوار»
کاربردهاي متعددي دارد ( Hashimoto et al., 1982; Matalas
 .)and Fiering, 1977; Thissen and Walker, 2013بهطور ساده،
کارکرد رویکرد استواري بدین صورت است که متناسب با طیف
تغییرات احتمالی سناریوهایی تدوین میشوند و با توجه به محتملترین

یکی دیگر از معایب رویکرد تابآوري ،عدم توانایی شناخت محل
آستانههاي تحمل سیستم است .همانطور که پیشتر ذکر شد،
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 سازگاری :شناسایی اقدامهاي تأمینی؛ اصالح سیاستهاي
موجود یا تعریف سیاستهاي جدید براي پرداختن به این
آسیبپذیريها .تکرار گامهاي دو و سه براي سیاستهاي
کاندیداي دیگر؛
 نمايش :رسم خروجیهاي مورد انتظار سیاستها تحت
سناریوهاي آسیبپذیري و انتخاب استوارترین آنها براي
پیادهسازي.
به صورت مرسوم ،رویکرد استواري بــه صورت یک چارچوب تحلیلی
تصمیمگیري تکراري مبتنی بر کامپیوتر در شناسایی راهبردهاي
مناسب مــورد استفاده قرار میگیرد؛ بــهعنوان مثال راهبردي کــه
در طیف تغییرات احتمالی ،حــداقل حساسیت را داشته بــاشد
(  .)Lempert and Schlesinger, 2000; Ullman, 2001در همین
راستا Prutsch et al. (2010) ،از این رویکرد براي طراحی سیستم
جمعآوري آب شهري استفاده کردند که توانایی حفظ کارآیی در طیف
وسیعی از بارشها را دارد .اما نقطه ضعف این رویکرد آن است که
توانایی در نظر گرفتن وقایع نوظهور یا وقایع شدیدتر از سناریو محتمل
را ندارد و به عنوان مثال در صورت رخداد بارش بیشتر از میزان سناریو
محتمل ،احتمال آسیب دیدن سیستم وجود دارد.

سناریو پیشبینی شده ،رویکرد استواري تدوین میشود .در جدول 9
تعدادي از تعاریف ارائه شده براي این رویکرد گردآوري شده است.
چارچوب تصمیمگیري استوار از دیدگاههاي مختلف در مورد آینده براي
حمایت کامل از نتایج مدلسازي استفاده میکند و هدف آن کمک به
شناسایی یک برنامه ایستا است که پنج ویژگی را دارا است ( Groves
and Lempert, 2007; Lempert et al., 2003; Walker et al.,
 .)2013این پنج ویژگی عبارتند از )1 :به اندازه کافی در گستره وسیعی

از آیندههاي محتمل عملکرد خوبی دارد؛  )3از اغلب مواردي که سیستم
در آن شرایط در رسیدن به اهداف خود ناموفق خواهد بود ،اجتناب
میکند؛  )9باقی آسیبپذیريهاي برنامه را روشن میسازد؛  )4توانایی
دخیل کردن نظاممند اطالعات احتمالی و غیردقیق را دارد و  )5توانایی
ترکیب انواع مختلفی از اطالعات نامشخص را دارد.
مراحل تصمیمگیري استوار را میتوان در پنج مرحله دستهبندي کرد
(:)Hall et al., 2012; Keefe, 2012
 دامنهبندی :74تعیین دامنه تجزیه و تحلیل با شناسایی
عدمقطعیتهاي خارجی ،11گزینههاي سیاستی ،روابط کلیدي و
معیارهاي عملکرد؛ همچنین ساخت یک مدل شبیهسازي که
اقدامها را به عواقبشان مرتبط میسازد.
 شبیهسازی :شناسایی یک سیاست مشخص براي ارزیابی و
اجراي آن تحت گروهی از سناریوها؛
 كشف سناريو :شناسایی آسیبپذیريهاي سناریو کاندیدا؛
بدین معنا که چه ترکیبی از عدمقطعیتهاي خارجی و در چه
سطحی باعث میشوند که سیاست در دستیابی به اهدافش
شکست بخورد؛

استواري این امکان را براي سیستم فراهم میکند تا بتواند مجموعهاي
از الزامات ثابت را برآورده کرده و براي مدتزمان مشخص عملکرد
موردنظر خود را علیرغم تغییر در محیط یا درون سیستم حفظ کند
( .)Goulter et al., 1992; Saleh et al., 2003از کاربردهاي این
رویکرد میتوان به پژوهش ) Groves and Lempert (2007اشاره
کرد که از رویکرد تصمیمگیري استوار براي شناسایی راهبردهاي
استوار در طیف گستردهاي از عدمقطعیتهاي اغلب ضعیف 11استفاده
کردند.

Table 3- Different definitions for robustness concept

جدول  -3تعاريف مختلف ارائه شده برای مفهوم استواری
Reference
()Taguchi et al., 2000
(Fricke and Schulz,
)2005; TSUI, 1992
()Averch, 1990
()Hallegatte et al., 2012
(McDonald and Styles,
)2014

Definition
Robustness is a state in which the performance of a technology, product, or process has
the least sensitivity to disturbances or aging and also the least cost (meaning aging,
obsolescence, and wear and tear of system factors such as technical infrastructure).
A robust system remains reliable without being affected by significant events such as
drought. Without the need to change under different operating conditions, there is no
concern about what will happen.
Despite anticipation and planning, strategies often face situations for which they were
not originally designed, and robust strategies will perform reasonably well in such
situations.
A robust system is sensitive to the most likely predicted scenarios.
Under a robust approach, the system may not be able to respond appropriately in the
event of more severe events than anticipated.
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دلیل بروز وقایع نوظهور کاري سخت یا حتی غیرممکن است .باید
توجه داشت که شناسایی تمامی سناریوها زمان زیادي را نیز میطلبد
و با توجه به ماهیت سیستمهاي آبی ،زمان زیادي براي اینکه صرف
تدوین سناریوها شود ،وجود ندارد.

آنها همچنین ادعا کردهاند که تصمیمگیري استوار میتواند در تعیین
راهبردهایی که تصمیمگیرندگان با انتخابهاي مهمی روبهرو هستند،
کمککننده باشد .در مطالعه دیگري نیز در سال  3415روش
بهینهسازي کامپیوتري براي جستجوي مسیرهاي سیاست سازگار پویا
استوار 13توسعه یافت ( .)Kwakkel et al., 2015با توجه به این موارد
یکی دیگر از نقاط ضعف رویکرد استواري آن است که بر دادههاي
گردآوري شده سیستم متکی است و لذا در صورت فقدان یا کمبود داده
نمیتواند عملکرد مناسبی را از خود بروز دهد.

مبناي رویکرد استواري استفاده از دادههاي تاریخی سیستم و
سناریوپردازي است .بر این اساس سیستم بر مبناي محتملترین
سناریو برنامهریزي میشود؛ اما باید توجه داشت که به دلیل بروزرسانی
و در دسترس قرارگرفتن پیوسته اطالعات ،عالوه بر اینکه پیشبینی
محتملترین سناریو ،کاري سخت است ،احتمال بروز وقایع نوظهور که
جزئی اصلی از سیستمهاي آبی هستند نیز درنظر گرفته نمیشود و لذا
رویکرد استواري از این منظر داراي محدودیت است.

بررسی ادبیات در زمینه مدیریت منابع آب بیانگر آن است که این
رویکرد براي رسیدگی به عدمقطعیت مورداستفاده قرار گرفته است.
بهعنوان مثال Kasprzyk et al. (2013) ،یک رویکرد جستجو
تکاملی چند هدفه را با اصول تصمیمگیري استوار ترکیب کردند .آنها
با استفاده از یک الگوریتم تکاملی ،چندین جایگزین براي برنامهریزي
را ارزیابی کردند .با این حال ،کاربرد بحث استواري در مطالعات آبی،
بیشتــر بــر بهینــهســازي استــوار متمرکز بوده است .براي مثال
) Nasiri-Gheidari and Marofi (2018در مورد مسئله تخصیص
آب و ) Ming et al. (2018در مورد مسئله مشارکت در نیروگاههاي
برقابی از رویکرد بهینهسازي استوار بهره بردند .از دیگر کاربردهاي
رویکرد استواري میتوان به زمینههاي تغییر اقلیم ( Lempert et al.,
 ،)2003; Lempert et al., 1996مدیریت ریسک سیل
( ،)Fischbach, 2010افزایش سطح دریا ()Lempert et al., 2012
و مدیریت منابع آب ( Groves, 2005; Groves and Lempert,
 )2007; Lempert and Groves, 2010اشاره کرد.

 -0انعطافپذيری
از دیگر رویکردهاي مواجهه با عدمقطعیت میتوان به انعطافپذیري
اشاره کرد .به بیان ساده ،انعطافپذیري قابلیتی از سیستم است که
امکان تنظیمشدن سیستم با توجه به نیازهاي آینده را فراهم میکند.
در مدیریت آب تعاریف زیر را براي انعطافپذیري ارائه دادهاند :امکانات
محدود براي ایجاد تغییر بر اساس بینش جدید (،)Pahl-Wostl, 2007
توانایی کنار آمدن با عدمقطعیت و توانایی تطبیق با نیازهاي جدید
( ،)Patel Center, 2011توانایی پاسخگویی به عدمقطعیتهاي آینده
( .)Suttinon and Nasu, 2010در جدول  4تعدادي از تعاریف مربوط
به انعطافپذیري ارائه شده است.
در رابطه با انعطافپذیري میتوان به این مثال اشاره کرد که هنگام
رخداد واقعهاي ،نهادها و سازمانهاي ذيربط چه مقدار چابکی در
ارتباط با یکدیگر در راستاي مواجهه با واقعه دارند .همچنین ،میتوان
به اقدامهاي درون یک سازمان براي مواجهه با رخداد یک حادثه نیز
اشاره کرد که انجام اقدامها از منظر سهل بودن و سرعت انجام آنها
چگونه است و هرچقدر که انجام اقدامها سهلتر و سرعت انجام آنها
بیشتر باشد ،سیستم انعطافپذیري بیشتري دارد.

 -7-6معايب و محدوديتهای رويکرد استواری

یکی از معایب رویکرد استواري سناریومحور بودن آن است .به بیان
دیگر ،ضروري است که تمامی سناریوها براي بکارگیري این رویکرد
شناسایی شوند .همچنین ،باید توجه داشت که شناسایی سناریوها در
مسائل آبی به دلیل تعدد ،عالوه بر اینکه هزینه زیادي در پی دارد ،به

Table 4- Different definitions for flexibility concept

جدول  -6تعاريف مختلف ارائه شده برای مفهوم انعطافپذيری
Reference
()Bateson, 1972; Demos, 1969
()Pahl Wostl, 2002
()Adger et al., 2005
()Walker et al., 2013
(Hallegatte, 2009; Kundzewicz,
)1999; Refsgaard et al., 2013

Definition
Uncommitted potential for change
The potential of the system to restructure
Ability to change in response to changed conditions
Change of plans, in situations where circumstances change.
One of the capabilities of the system that promotes learning through
time and increasing opportunities for reversibility.
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یکی از روشهاي رایج براي درنظر گرفتن انعطافپذیري در
تصمیمگیريهاي پیرامون مبحث آب ،حفاظت در مقابل سیل از طریق
توانمندسازي توسعه موقعیت دفاع در مقابل سیل بهعنوان مثال ساخت
و توسعه سیلبندها است ( .)Anvarifar, 2017جدا از تالش براي
تعبیه 34و ارزیابی انعطافپذیري در مدیریت ریسک سیل ،تعداد
محدودي از پژوهشها نیز جنبههاي دیگر مربوط به مفهوم
انعطافپذیري را درنظر گرفتهاند .بهعنوان مثالDifrancesco and ،
) Tullos (2015پنج ویژگی را براي ارزیابی مدیریت ریسک سیل در
افزایش انعطاف پذیري در دستیابی به اهداف از پیش تعریفشده
سیستمهاي آبی را تعریف کردند:
87
 سست بودن (ظرفیت مازاد)  :درجه ظرفیت اضافی یا کم
استفاده (منظور از این ویژگی ،ظرفیت مازاد و پتانسیل موجود است
که در تمام اوقات استفاده نمیشوند)؛ مثال :ظرفیت ذخیرهسازي
سیل مخزن بیش از حجم سیل طراحی؛
 فراوانی :88میزان تکرار و تنوع گزینههاي موجود براي تحقق
اهداف؛ مثال :تعداد تأسیسات ذخیره سیل درون سیستم؛
 اتصال :83توانایی هر مؤلفه براي اتصال به هر یک از اجزاي دیگر
در داخل و خارج از سیستم؛ مثال :تعداد عملیات بهرهبرداري
مشترک؛
 قابلیت تنﻈیم :امکان اضافه کردن ،تغییر و حذف هر مؤلفهاي از
سیستم و عملکردهاي آن؛ مثال :سطح تأیید دولتی مورد نیاز براي
تنظیم عملیات برنامه مخزن (منحنی فرمان) یا تخصیص
ذخیرهسازي؛
 همکاری :توانایی استفاده و به اشتراکگذاري اطالعات دردسترس
در بین مؤلفهها؛ مثال :استفاده از سیستمهاي پشتیبانی.
در زمینه مطالعات آبی ،بحث انعطافپذیري اغلب در زمینه طراحی و
همچنین ارزیابی سیستمهاي توزیع آب کاربرد داشته است که در ادامه
به تعدادي از آنها اشاره میشودBasupi and Kapelan (2015) .
عملکرد سیستمهاي توزیع آب را مــورد تجزیه و تحلیل قــرار دادنـد
و اهمیت طراحی انعطافپذیر سیستمهاي توزیع آب را نشان دادنـد.
) Gheisi et al. (2015مطالعهاي را پیرامون تکنیکی ساده مبتنی بــر
آنالیز تصمیمگیري چندمعیاره براي رتبهبندي مجموعه طرحهـاي
سیستم تــوزیع آب بــر اساس سطح انعطافپـذیــري آنها تحت
عدمقطعیتهاي مکانیکی و هیدرولیکی آینده انجام دادنــدWong .
) (2013در پژوهش خود به ارائه رویکرد طراحی انعطافپذیر براي
حمایت از تصمیمگیري در برنامهریزي زیرساختهاي آبرسانی پرداخته
است.

 -7-0معايب و محدوديتهای رويکرد انعطافپذيری

انعطافپذیري بر زیرساختهاي سیستم که مؤلفههاي اصلی در
مواجهه با عدمقطعیت و رویدادهاي نوظهور و تطورگرا هستند ،تمرکز
ندارد .به بیان دیگر ،هدف انعطافپذیري افزایش توانایی تغییر سیستم
است ( .)Fricke and Schulz, 2005بر این اساس ،یکی از معایب
رویکرد انعطافپذیري را میتوان عدم درنظر گرفتن وقایع نوظهور و
تطورگرا (دو ویژگی اصلی سیستمهاي آبی) دانست .همچنین ،باید به
این نکته توجه کرد که رویکرد انعطافپذیري لزوماً باعث تقویت
سیستم نمیشود و بلکه توانایی تغییر سیستم را افزایش میدهد.
) Fletcher (2018در رابطه با انعطافپذیري چنین بیان کرده است که
انعطافپذیري دستیابی به یک هدف عملکردي نیست بلکه یک
استراتژي یا ویژگی سیستم براي دستیابی به اهداف عملکردي دیگر
است .به بیان دیگر ،این رویکرد میتواند مکمل دیگر رویکردها باشد
تا اقدامهاي مختلف تسهیل شوند و در اغلب موارد بهعنوان رویکرد
جامع که به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد کاربرد ندارد .بهعنوان مثال،
طراحی انعطافپذیر یک تصفیهخانه ممکن است یک استراتژي اولیه
با ظرفیت مشخص باشد که در صورت لزوم قابلیت گسترش داشته
باشد ( .)Wong, 2013به عبارت دیگر در گسترش تصفیهخانه ،یک
استراتژي می تواند تهیه حق مالکیت زمینهاي مجاور براي ساخت
تصفیهخانه یا توانایی ساخت تصفیهخانه در کمترین فضاي ممکن باشد
( .)Wong, 2013لذا رویکرد انعطافپذیري به خودي خود نمیتواند
سیستم را تقویت کند و بلکه به عنوان مکمل سایر رویکردها بکار
گرفته میشود.
 -4ابعاد مشترك و غیرمشترك تابآوری ،استواری و
انعطافپذيری
از ابعاد مشترک انعطافپذیري و استواري میتــوان به پژوهش
) Levin and Lubchenco (2008اشاره کرد که از این دو رویکرد
بهجاي یکدیگر در زمینه سیستمهاي دریایی استفاده کردهاند .لذا گاهی
اوقات استواري سیستم بهعنوان یک ویژگی اصلی از سیستمهاي
انعطافپذیر ( )Spiller et al., 2015دیده میشود؛ همچنین،
سیستمهاي انعطاف پذیر احتماالً عملکرد بدون تغییر (یا عملکرد استوار)
سیستم را حفظ میکنند ( .)Loonen et al., 2013در نتیجه ،این
رویکردها گاهی اوقات به جاي یکدیگر نیز به کار گرفته میشوند .در
رابطه با عدم اشتراک این دو رویکرد Ku (1995) ،اظهار داشته است
که انعطافپذیري توانایی ذاتی اصالح سیاست براي تطبیق و وفق
موفقیتآمیز با تغییرات است ،در حالی که استواري به توانایی تحمل
تغییرات اشاره دارد.
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سیستم به طور مداوم پایش میشوند و در این حالت ،تغییر سیستم
هنگامی اتفاق می افتد که تغییرات مشاهده شده ،نیاز به اقدام را نشان
دهند ()Anvarifar, 2017؛ اما تابآوري نشاندهنده یک روش
منفعلتر براي مدیریت عدمقطعیت است .بدین معنا که ابتدا
عدمقطعیت اتفاق میافتد و سپس تابآوري بکار گرفته میشود؛ زیرا
پیکربندي سیستم در مرحله طراحی اولیه به گونهاي بهبود مییابد که
نیاز به تغییرات پیکربندي قابل توجه در آینده را کاهش دهد
( .)Anvarifar, 2017این موضوع بدان معناست که در رویکرد
انعطاف پذیري براي یک بار پیش از آشکار شدن عدمقطعیت ،تغییرات
ساختاري انجام میشود؛ اما در تابآوري به تعداد عدمقطعیت پیش
آمده ،تغییرات ساختاري صورت میگیرد ( ;Chalupnik et al., 2013
.)McConnell, 2007; de Neufville et al., 2004

در رابطه با دو رویکرد تابآوري و استواري میتوان گفت که در طراحی
اولیه سیستم ،بر کاهش یا اجتناب 34از اثرات منفی تغییرات نامشخص
آینده (براي مثال افزایش سطح دریا) متمرکز هستند ( Dossou and
 .)Glehouenou-Dossou, 2007ازاینرو ،در این رویکردها امکان
رخداد تغییرات سیستم در آینده بهصراحت مورد توجه قرار نمیگیرد
( .)Anvarifar, 2017لذا باید توجه داشت که نادیده گرفتن اصالح
سیستم بهنگام تغییر شرایط ،ممکن است مانع از پاسخ مناسب سیستم
یا عدمکارآیی سیستم در پاسخ به تغییر(ها) شود .به بیان دیگر ،این
رویکردها با توجه به اتفاقاتی که در گذشته رخ دادهاند تصمیمگیري
انجام میدهند و به تغییرات طبیعت خودِ سیستمها توجه ندارند .با توجه
به این موارد ،به دلیل اینکه با توجه به سابقه تاریخی سیستم
برنامهریزي اقدامها انجام میشوند لذا به عنوان مثال ،پیشبینی خشک
شدن دریاچه ارومیه با استفاده از این رویکردها امکانپذیر نبود؛ زیرا
خشک شدن دریاچه ارومیه واقعهاي نوظهور است و براي اولینبار رخ
داده است.

) Husdal (2008مطابق با شکل  ،1سه رویکرد استواري ،تابآوري
و انعطافپذیري را به صورت زیر تعریف میکند :استواري توانایی
تطبیق با رویدادهاي آینده است به گونهاي که هنوز بتوان به وضعیت
آینده مطلوب رسید؛ انعطافپذیري توانایی به تعویق انداختن ،کنار
گذاشتن ،گسترش یا بکار بستن هرگونه تالش در جهت رسیدن به
هدف مورد نظر است؛ تابآوري توانایی سیستم براي بازگشت به حالت
اولیه خود و حرکت به حالت مطلوب جدید پس از ایجاد اختالل است.

تفاوت دو رویکرد تابآوري و استواري در درجه عدمحساسیت سیستم
نسبت به تغییرات است ( .)Anvarifar, 2017به عبارت دیگر ،مفهوم
تابآوري شامل تداوم و بازیابی است ()McPhearson et al., 2015؛
اما مفهوم استواري دربرگیرنده مقاومت است ( Walker et al.,
 .)2013aیک سیستم استوار میتواند قبل ،در طی و پس از اختالل
هویت و عملکرد پیشین خود را حفظ کند؛ اما یک سیستم تابآور
ممکن نیست که در طول وقوع یک تغییر ،ثابت باقی بماند .به عبارت
دیگر انتظار میرود که بهسرعت به حالت پیش از آشفتگی خود بازگردد.
در مباحث آبی میتوان این دو رویکرد را بدین صورت بیان کرد :فرض
بر این گرفته میشود که سیالبی در حال رخداد است .تحت رویکرد
استواري ،سیستم براي محتملترین سناریو ممکن طراحی شده است
و در صورتیکه پیشبینیها درست بوده باشند ،سیستم هیچگونه آسیبی
نخواهد دید .اما در صورتیکه سیستم با استفاده از رویکرد تابآوري
مدیریت شود ،به سیستم فشار وارد میشود و آسیب میبیند اما با
استفاده از مکانیسمهایی مانند بیمه ،سرمایه اجتماعی و چنین
مؤلفههایی سیستم در مدت کوتاهی به حالت پیشین خود بازمیگردد.

با توجه به مطلب بیانشده ،تابآوري ،استواري و انعطافپذیري عم ً
ال
منحصربهفرد نیستند و با یکدیگر همپوشانی دارند .بهعنوان مثال
) Klijn et al. (2014و همچنین ) Mens (2015از اصطالح
استواري براي دفاع در مقابل سیل استفاده کردند تا سیستمی را نشان
دهند که میتواند با استفاده از ترکیب دو راهکار ،عدمحساسیت نسبت
به تغییر (مقاومت) و بازگشت از عواقب (آثار) تغییر (تابآوري)،
فشارهاي موقت واردشده از خارج را مدیریت کند ( Klijn et al.,
 .)2014; Mens, 2015از یک طرف ) Ruhl (2010تابآوري را
زیرمجموعه استواري سیستم درنظر گرفته است .از طرفی دیگر ،برخی
از محققان نیز انعطافپذیري و استواري سیستم را بهعنوان زیرمجموعه
تابآوري طبقهبندي کردهاند ( Nelson et al., 2007; Ross and
 .)Rhodes, 2015ویژگیهاي سه رویکرد فوق در شکل  3بهصورت
خالصه ارائه شده است .با این حال باید توجه داشت که رویکردهاي
فوق در مواجهه با عدمقطعیت ،رویکردهایی کامل و جامع نیستند و
هریک نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارند .در این راستا یکی
دیگر از رویکردهاي مواجهه با عدمقطعیت که ریشه آن به حدود یک
قرن پیش بازمیگردد و در مباحث آبی از آن استفاده میشود ،رویکرد
سازگـــاري است .با توجه به این موضوع ،در ادامه به تشریح مفصلتر

اشتراک بین یک سیستم انعطافپذیر و یک سیستم تابآور این است
که هر دو اصطالح به وضعیتی اطالق میشوند که با توجه به ظرفیت
یادگیري از طریق زمان ،به بررسی عدمقطعیت میپردازند
( .)Gersonius et al., 2013; Klein et al., 2003اما نحوه عملکرد
این دو رویکرد متفاوت است .اساساً انعطافپذیري یک رویکرد
سازگاري فعال را نشان میدهد که در آن تغییرات خارجی و داخلی
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Fig. 1- Comparison of three approaches: robustness, flexibility and resilience (Husdal, 2008) (Arrows
)indicate the passage of time

شکل  -7مقايسه سه رويکرد استواری ،انعطافپذيری و تابآور (( )Husdal, 2008فلشها بیانگر گذر زمان است)

Fig. 2- Practical features of robustness, resilience, and flexibility approaches in water issues

شکل  -8ويژگیهای كاربردی رويکردهای استواری ،تابآوری و انعطافپذيری در مسائل آبی
( Smit and Wandel,

طبیعی و بهویژه زیستشناسی تکاملی دارد
 .)2006با این حال ،سازگاري مفهومی است که از گذشته در علوم
مختلف کاربردهاي متفاوت و متعددي داشته است و علوم مختلف
متناسب با زمینه تحقیقاتی خود ،برداشتها و تفسیرهاي متفاوتی از
مفهوم سازگاري داشتهاند .ازاینرو ،متناسب با زمینههاي تحقیقاتی
مختلف ،تعاریف متفاوتی نیز براي سازگاري ارائه شده است .به بیان

آن نسبت به سایر رویکردها ،پرداخته میشود.
 -7سازگاری
آخرین رویکرد مواجهه با عدمقطعیت که در این مقاله مورد بررسی قرار
میگیرد ،رویکرد سازگاري است .اصطالح سازگاري ریشه در علوم
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 ارتباط آنها با ارزشها و،یکی دیـگر از ویژگیهاي اقدامهاي سازگار
 سازگاري راNelson et al. (2007) .هنجارهاي اجتماعی است
 تصمیمها و گرایشاتی تعریف، اقدامها،جریانی مداوم از فعالیتها
کردهاند که تصمیمگیري تمام جنبههاي زندگی را تحت تأثیر قرار
میدهد و عالوه بر منعکس کردن هنجارها و فرآیندهاي اجتماعی
، ذينفعان را برآورده میکند؛ بهعنوان مثال35 اهداف هنجاري،موجود
در استان سیستان و بلوچستان سازوکارهاي بومی بسیاري براي استفاده
 یکی از این سازوکارها «حَشر» نام.از آب از گذشته وجود داشته است
داشت و سازوکار آن بدین صورت بود که افراد کشاورز به دست خود
کانالهاي آبیاري را الیروبی میکردند و هر خانوار به میزان کمک در
. آب مورد نیاز براي کشاورزي خود را دریافت میکرد،اجراي این فرآیند
با مکانیزه و مدرن شدن تجهیزات آبرسانی این سنت که خود بخشی
از فرآیند بزرگتري بود از میان به کنار رفت؛ بدین معنا که ورود
سازوکارهاي جدید باعث از بین رفتن و تغییر ارزشها و هنجارهاي
پیشین شده است که این موضوع میتواند تبعات منفی زیادي را در پی
. نمودي از یک اقدام ناسازگار است،داشته باشد و این مثال

 فعالیتها و تصمیمگیريها با، سازگاري مجموعهاي از اقدامها،ساده
 هدف هر یک از.هدف کاهش آسیبپذیري در مقابل تغییرات است
 متناسب با زمینه، فعالیتها و تصمیمگیريهاي مذکور،اقدامها
 تعدادي از تعاریف5  در جدول.تحقیقاتی مدنظر مشخص خواهد شد
سازگاري ارائه شده است و در ادامه به تشریح و تبیین این رویکرد
.پرداخته شده است
یکی از ویژگیهاي سازگاري این است که محدود به بازه زمانی خاصی
 محور است و به همین علت تنظیمات سیستمهاي-نیست و فرآیند
 تغییر خواهند کرد و بهاحتمالزیاد نیاز به مجموعهاي جدید از،فعلی
، بر این اساس.)Nelson et al., 2007( پاسخها به وجود خواهد آمد
اقدامهاي سازگاري با تغییر شرایط تغییر خواهند کرد؛ اما همچنین این
امکان وجود دارد که اقدامهاي مذکور حالتی دائمی به خود بگیرند و
نیازمند تغییر نباشند اما بهطور کلی سازگاريها بهندرت دائمی میشوند
.)Janssen et al., 2007(

Table 5- Different definitions for adaptation concept

 تعاريف مختلف ارائه شده برای مفهوم سازگاری-0 جدول
Definition
Adaptation is a state of the system in which the system behaves effectively in relation to the
environment.
Adaptation in the natural sciences broadly refers to the development of genetic or behavioral
traits that enable organisms and systems to cope with environmental changes in order to
survive and reproduce.
In the field of climate change, adaptation has been defined as "adjustments in ecosystemsocio-economic systems in response to current or expected environmental stimuli and their
effects".
In the field of climate change, adjustments and coordination in individual groups and
institutional behaviors in order to reduce the vulnerability of society to climate change is
called adaptation.
In the context of climate change, adaptation can also be considered as community-based (or
local) arrangements to cope with changing conditions in the broader socio-economic and
political contexts; This means that adaptation measures are defined and implemented in
accordance with each region, neighborhood, or community..
Adaptation to Climate Change in Human Systems is the process of adjusting to current or
expected climatic conditions and their effects in order to mitigate harm or take advantage of
opportunities.
Adaptation to natural systems is the process of adjusting to current climate conditions and
their effects, and human intervention may facilitate adaptation to expected climatic
conditions and their effects.
Adaptation is the decision-making process and set of actions committed to maintaining the
capacity to cope with future changes or disruptions in the socio-ecological system without
significant changes in performance, structural identity, or system feedback while maintaining
development option(s).
Adaptation means people adjusting to current or anticipated changes.
Adaptation to environmental changes to coordinate ecological, social, or economic systems
in response to existing or expected changes in environmental stimuli and their effects to
reduce the side effects of changes.
Behavior settings and system characteristics increase its ability to cope with external
stresses.
Adaptation is often imposed on communities due to unintended external changes, and the
main goal of most adaptation measures is to reduce vulnerability.
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Reference
)Young et al., 2006(
(Futuyma, 1979; Kitano, 2002;
Winterhalder, 1980)
)Smit et al., 2000(
)Pielke, 1998(

)Smit and Wandel, 2006(

)IPCC, 2018(
)IPCC, 2018(

)Nelson et al., 2007(
)Nelson et al., 2007(
(Berkhout et al., 2006; JANSSEN,
2006; Pielke, 1998; Smit and
Pilifosova, 2001; Smit and Wandel,
2006)
)Brooks, 2003(
)Nelson et al., 2007(

زمانی بلندمدت و با هدف کاهش آسیبپذیري است که در حین حفظ
گزینههاي توسعه ،انعکاسدهنده هنجارها و فرآیندهاي اجتماعی
موجود است و داراي سطوح متفاوت زمانی و مکانی است».

با توجه به آنکه تغییر یکی از جنبههاي اساسی هر سیستم است ،سطح
سازگاري سیستم نیز با تغییر در زمینه سیستم ،تعریف خواهد شد
( .)Nelson et al., 2007باید توجه داشت که سطوح مختلف سازگاري
بر اساس نوع ،تناوب و بزرگی اختالالت سیستم ،تعریف میشوند .لذا
اقدامهاي سازگاري در مقیاسهاي مختلف انجام میشوند؛ بهعنوان
مثال ،ممکن است مقیاس محلی یا جهانی داشته باشند .همچنین،
اختالالت سیستم نهتنها بر سطح سازگاري تأثیر میگذارند ،بلکه بر
ویژگیهاي سیستم و انواع فرآیندهاي سازگاري نیز تأثیرگذارند
(.)Nelson et al., 2007

 -7-7نواقص سازگاری

شاید اولین و بزرگترین ضعف این رویکرد ،هزینههاي مربوط به آن
باشد .این رویکرد به دلیل اینکه بر روي زیرساختهاي سیستم دست
میگذارد و همچنین به دلیل اینکه ذيمدخالن زیادي را براي دستیابی
به اهداف درگیر میکند ،هزینههاي اقتصادي بسیار زیادي را در پی
دارد .با این حال باید توجه داشت به دلیل اینکه این رویکرد هم به
تغییرات داخلی سیستم و همچنین به تغییرات خارجی توجه دارد،
هزینههاي اقتصادي بیشتري را نیز دربر میگیرد؛ زیرا ضروري است
که براي طیف گستردهاي از حاالت مختلف سیستم برنامهریزي
کوتاهمدت و بلندمدت انجام گیرد .لذا تمامی این موارد به هزینههاي
مربوط به این رویکرد اضافه میکنند .همچنین ،باید توجه داشت
هزینههاي زیاد خود نیز میتوانند بر روي تغییرات خارجی اثرگذار باشند
و بدین صورت هزینه زیاد خود نیز میتواند بر عدمقطعیت سیستم
بیافزاید.

از دیدگاه زمانبندي ،سازگاري میتواند کنشی (پیشبینیشده) یا
واکنشی باشد ()Fankhauser et al., 1999; Smith et al., 2000؛
به بیان دیگر ،سازگاري میتواند بهصورت خودجوش یا نتیجه
فرآیندهاي سیاستهاي حسابشده باشد (.)Nelson et al., 2007
گزارش ارزیــابی چهارم هیأت بینالدولی تغییر اقلیم ،سازگاري
برنامهریزيشده 36و سازگاري خودمختار 31را بدین صورت تعریف کرده
است ( :)IPCC, 2007سازگاري برنامهریزيشده ،نتیجه یک تصمیم
سیاست آگاهانه است که مبتنی بر آگاهی از این موضوع است که
شرایط تغییر کرده است و یا در حال تغییر است و این اقدام براي
بازگشت ،حفظ یا دستیابی به وضعیت مطلوب است؛ سازگاري
خودمختار نیز در پاسخ به تغییر شرایط اقلیمی تأثیرات آن ،بدون
برنامهریزي صریح یا آگاهانه در پرداختن به تغییر اقلیم صورت میگیرد.
درنتیجه سازگاري با توجه به نوع اختالل و تغییر میتواند واکنشی به
معناي اقدامهاي کوتاهمدت یا پیشبینیشده به معناي اقدامهاي
طراحیشده براي بلندمدت باشد.

با توجه به اینکه رویکرد سازگاري ذيمدخالن زیادي را درگیر میکند
و فرآیندمحور است ،لذا بصورت مداوم نیازمند اقدامهاي جدید است که
این اقدامها زمان بسیار زیادي را میطلبند .دلیل صرف زمان زیاد از
آن روست که سازگاري ،نیازمند آموزش به نسلها یا به تعبیري
نسلسازي است و همچنین این رویکرد نسبت به دیگر رویکردها دامنه
وسیعتري را در بر میگیرد و تمامی این عوامل ،به زمان مورد نیاز براي
اتخاذ این رویکرد میافزایند .در شکل  9ویژگیهاي سازگاري بهصورت
خالصه ارائه شده است.

با توجه به تعاریف و ویژگیهاي باال ،تعریفی جامع در رابطه با سازگاري
بدین صورت است« :سازگاري فرآیندي مداوم و مجموعهاي از اقدامها
در مواجهه با تغییرات جاري یا پیشبینیشدة اغلب خارجی ،در مقیاس

Fig. 3- Practical features of adaptation approach in water issues

شکل  -3ويژگیهای كاربردی رويکرد سازگاری در مسائل آبی
تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

913

 -8-7محدوديتهای رويکرد سازگاری

 -2مقايسه رويکرد سازگاری با رويکردهای تابآوری،

در صورت عدمسازگاري بهموقع با تغییرات ،توانایی سازگاري در آینده
کاهش مییابد .ازاینرو ،محققان حقوق و امنیت غذایی ،سازگاري را
بهعنوان پاسخ بـه تنشی کـه دسترسی بــه منابع و تـوانایی افراد
بـراي مقابله با آن تنش را مورد تهدید قرار میدهد ،درنظر میگیرند
(.)Adger, 2000; Adger and Kelly, 1999; Downing, 1991
با این حال ،باید توجه داشت که این موضوع بدان معنی نیست که در
صورت عدمسازگاري ،فرصتها کامالً از بین میروند .بلکه بدان
معناست که تعداد فرصتها کاهش مییابند و همچنین سازگاري
سختتر صورت خواهد گرفت .بر این اساس ،همیشه اقدامهایی جهت
انجام در دسترس هستند .همچنین ،باید توجه داشت که هر مقدار
اقدامهاي سازگاري دیرتر پیادهسازي شوند ،میتوانند هزینههاي
اقتصادي بیشتري را نیز در پی داشته باشند .در این زمینه میتوان به
سازگاري با تغییر اقلیم اشاره کرد .به عنوان مثال ،هر مقدار که فرآیند
سازگاري با تغییر اقلیم در بخش کشاورزي دیرتر شروع شود میتوان
انتظار داشت که هزینههاي اقتصادي بیشتري را به همراه داشته باشد.
دلیل این امر میتواند این باشد که کشاورزي و افراد بیشتري تحت
تأثیر قرار خواهند گرفت .همچنین ،هنگامی که به دلیل افزایش مصرف
آب ،برداشت از آب زیرزمینی به مرور زمان افزایش پیدا میکند ،بهتبع
آن نیز فرصت سازگاري کاهش پیدا میکند؛ به عنوان مثال ،در حالتی
که برداشت از آب زیرزمینی به میزان  44درصد از آب تجدیدپذیر است،
فرصت سازگاري بیشتري نسبت به حالتی که برداشت از آب زیرزمینی
به میزان  14درصد است ،در دسترس خواهد بود.

استواری و انعطافپذيری
تابآوري بر روي مؤلفههاي اجتماعی چون سرمایه اجتماعی و
شایستگی جامعه دست میگذارد؛ اما سازگاري بر روي مؤلفههایی چون
قابلیت خودسازماندهی و ظرفیت یادگیري سیستم سرمایهگذاري
میکند .لذا از منظر سرمایهگذاري بر روي مؤلفههاي انسانی ،این دو
رویکرد با یکدیگر رقابت میکنند .نقطه قوت سازگاري آن است که
میتواند بصورت خودجوش درون سیستم رخ دهد؛ اما رویکرد تابآوري
در ای ن زمینه عملکرد متفاوتی دارد و با توجه به تعاریف ارائه شده،
تحت این رویکرد سیستم تطبیق پیدا نمیکند بلکه ضربه را تحمل
میکند و از آن آسیب میبیند و پس از مدتی به حالت اولیه خود
بازمیگردد.
عملکرد رویکرد استواري بدین صورت است که با استفاده از
سناریوپردازيهاي مختلف ،محتملترین سناریو براي برنامهریزي
سیستم بکار گرفته میشود و این سناریوپردازيها با استفاده از سوابق
تاریخی سیستم انجام میشوند .لذا در صورت بروز واقعهاي نوظهور،
ممکن است که سیستم قادر به واکنش مناسب نسبت به واقعه نباشد.
پاسخ رویکرد سازگاري در بروز واقعه نوظهور متفاوت است؛ زیرا رویکرد
سازگاري ،عالوه بر برنامهریزي بر مبنا سوابق تاریخی سیستم ،بر روي
مؤلفههاي دیگر سیستم چون سرمایه اجتماعی جهت تطبیق یافتن با
تغییرات نیز سرمایهگذاري انجام میدهد و لذا در مواجهه با
عدمقطعیتهاي جدید و نوظهور ،سیستم قادر به پاسخ مناسبتري
خواهد بود.

اقدامهاي سازگاري غیرخطی هستند و ممکن است با گذشت زمان
تغییر کنند .این اقدامات لزوماً همیشه مثبت نیستند ( Gemenne and
 .)Blocher, 2017بدین معنا که ممکن است گاهی اوقات ،نتایج منفی
براي سیستم در کوتاهمدت یا بلندمدت در پی داشته باشند .به عبارت
دیگر ،اقدامهاي سازگاري خاص ممکن است تأثیر مثبت کوتاهمدت
داشته باشند ،درحالیکه منجر به نتایج منفی در بلندمدت شوند
( ;Andersson Sköld et al., 2015; Brooks et al., 2009
 )Mycoo, 2014و همچنین برعکس این موضوع نیز میتواند اتفاق
بیفتد .به عنوان مثال میتوان به پژوهش )Aghaie et al. (2020
اشاره کرد که نتایج کسبشده توسط آنها نشان داد که بازار آب ،نتایج
مناسبی را براي سیستمهاي آبی به همراه دارد .با این حال باید توجه
کرد که بازار آب در بلندمدت میتواند این دیدگاه را ایجاد کند که آب
جزئی از حقوق مردم نیست و به عنوان کاالي تجاري تلقی شود و با
توجه به این مورد میتواند در درازمدت اثرات منفی را در پی داشته
باشد.

از رویکرد انعطافپذیري نیز نمیتوان در مدیریت کل سیستم استفاده
کرد و شاید بتوان برخی از بخشها را با استفاده از آن مدیریت کرد؛
زیرا همانطور که بیان شد انعطافپذیري هدف عملکردي نیست.
بهعنوان مثال تحت این رویکرد مسیر سیستم قابل تعیین نیست و
هنگامی که تکانههایی به سیستم وارد میشوند ،سیستم تغییر مسیر
می دهد .اما در رویکرد سازگاري چنین نیست و هدف آن است که با
حفظ مسیر اصلی سیستم و همچنین با انجام اقدامهاي جدید عالوه بر
پذیرش و تطبیق با آنها ،مسیر اصلی سیستم نیز حفظ شود.
 -7نتیجهگیری
رویکردهاي بسیار زیادي با هدف مواجهه با عدمقطعیت وجود دارند.
این مقاله به بررسی کاربرد چهار رویکرد تابآوري ،استواري،
انعطافپذیري و سازگاري در مباحث آبی پرداخت .در ابتدا به تعریف و
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ذاتی هر رویکرد ،میتوان از آنها در مدیریت بخشهاي مختلف
سیستمهاي آبی بهره برد .به عبارت دیگر ،با اینکه رویکرد سازگاري،
رویکردي مناسب در مدیریت سیستمهاي آبی است؛ اما در مدیریت
بخشهاي مختلف سیستمهاي آبی میتوان از سایر رویکردها نیز بهره
برد .به عنوان مثال ،در مدیریت بخش مربوط به وقایع حدي میتوان
از رویکرد تابآوري بهره برد.

بررسی نقاط ضعف و قوت سه رویکرد اول پرداخته شد .سپس ،با توجه
به ویژگیهاي رویکرد سازگاري ،این رویکرد به عنوان رویکردي
جامع تر از سه رویکرد دیگر مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به تعاریف
و ویژگیهاي ارائه شده در ادبیات براي مفهوم سازگاري ،سعی بر این
شد که تعریفی جامع براي این مفهوم ارائه شود که تمامی جوانب را در
نظر بگیرد .این رویکرد با توجه به اینکه نسبت به دیگر رویکردها از
ویژگیهاي مناسبتري برخوردار است اما نواقصی نیز دارد .با این حال
این رویکرد به دلیل اینکه توانایی مواجهه با تغییرات داخلی و خارجی
سیستم را دارد؛ باعث میشود در مواجهه با وقایع نوظهور ،توانایی بیشتر
در کسب موفقیت داشته باشد که این موضوع برتري زیادي به رویکرد
سازگاري نسبت به سایر رویکردها میدهد .همچنین ،باید توجه داشت
که رویکرد سازگاري چارچوبی بسیار کلی است که در سطوح مختلف
مدیریتی مانند سیاستگذاري و تصمیمگیري بهکار گرفته میشود .بر
این اساس به دلیل اینکه سیستمهاي آبی در زمره سیستمهاي
درهمتنیده جفتشده طبیعی -انسانی جاي میگیرند و هر یک از این
بخشها عدمقطعیتهاي سیستم را افزایش میدهند ،رویکرد سازگاري
به دلیل ویژگیهاي که در متن بدان پرداخته شد ،در مقایسه با سایر
رویکردها ،رویکردي مناسب براي مدیریت سیستمهاي آبی در سطوح
مختلف حکمرانی و مدیریت است.

پینوشتها
1- Emerging
2- Complex
3- Evolutionary
4- Variability
5- Deep Uncertainty
6- Resilience
7- Robustness
8- Flexibility
9- Adaptation

 :Reductionism -14تقلیلگرایی به عنوان موضعی فکري و فلسفی
توصیف میشود که یک سیستم درهمتنیده را بهصورت جمع اجزاي آن تفسیر
میکند (.)Kricheldorf, 2016
11- Holistic

 :Social Capital -13سرمایه اجتماعی منعکسکننده میزان آگاهی مردم
نسبت به مسائل ،میزان ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر (وضعیت شبکه
اجتماعی در جامعه) ،میزان اعتماد مردم به یکدیگر و به دولت و همچنین
مشارکت اجتماعی است.
 :Community Competent -19شایستگی جامعه استعداد جمعی افراد
براي یادگیري در مورد محیط اجتماعی خود و استفاده از اطالعات براي
شناسایی مشکالت و ایجاد اجماع براي رفع مشکالت جمعی براي رفع
نیازهاي جامعه است.
 -14آستانههاي تحمل سیستمهاي آبی را مؤلفههاي گوناگونی تعیین
میکنند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :سرمایه اجتماعی ،نسبت جمعیت
شهري و روستایی ،زیرساختهاي مدیریت سیل (سیستم پیشبینی ،اخطار و
چنین مواردي) ،بیمه و دیگر مؤلفهها.

در سیستمهاي آبی باید توجه داشت که نمیتوان بر روي یک بخش
متمرکز شد و تنها یک بخش را بهبود بخشید زیرا سیستمهاي آبی
درهمتنیده هستند و بخشهاي مختلف برروي یکدیگر تأثیر گذارند.
بهعنوان مثال در حوضه دریاچه ارومیه ،اقدامهاي صورت گرفته بیشتر
بر منابع آب سطحی تمرکز دارند در صورتی که کشاورزان و باغداران
بسیار زیادي در این حوضه از چاههاي آب استفاده میکنند .بدین معنا
که اقدامهایی که تنها با تمرکز بر یک بخش مانند آبهاي سطحی
صورت میگیرند نمیتوانند بهتنهایی کارگر باشند؛ زیرا که گروداران
میتوانند به بخشهاي دیگر مانند آبهاي زیرزمینی روي بیاورند و
فشار بیشتري بر سیستم تحمیل کنند .بهعنوان مثالی دیگر ،در استان
سیستان و بلوچستان ساخت گلخانه جهت سازگاري با کمآبی در پیش
گرفته شد؛ اما پس از مدتی به دلیل افزایش هزینههاي گلخانه ،افراد
عالوه بر اینکه به کشت گلخانهها روي نیاوردند ،بلکه شروع به فروش
سوخت یارانهاي مربوط به گلخانه کردند که مشکالت متعددي را به
پیش آورد .از این رو ضروري است که به سیستمهاي آبی با استفاده از
رویکردهاي جامعنگر نگاه شود.

15- Proactive Mitigation and Adaptation Actions
16- Scoping
17- Exogenous Uncertainties

 -11منظور از عدمقطعیتهاي ضعیف ،آن دسته از عدمقطعیتها هستند که
ابعاد و سطح بزرگی ندارند و بخش بزرگی از آنها را میتوان پیشبینی کرد.
19- Robust Dynamic Adaptive Policy Pathways
20- Embedding
21- Slack
22- Redundancy
23- Connectivity
24- Avoiding or Alleviating
25- Normative Goals
26- Planned Adaptation
27- Autonomous Adaptation

باید توجه داشت که نتایج فوق به معناي این نیستند که سایر رویکردها
در مدیریت سیستمهاي آبی کارایی ندارند ،بلکه با توجه به ویژگیهاي
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