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چکیده
سیستم منابع آبی تحت تأثیر عوامل متعددی است که این عوامل می توانندد در یدم محدیغ افرافیدایی یداد یدا در ف دای
گستردهتری تأثیرگذار باشند .گاه این تأثیرگذاری به گونهای است که شدرایغ دسدتیابی بده مندابع آل سدا م را بدا مشدکال
گسترده ای روبهرو سایته و کارایی برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی را به چا ش کشانده است .هدف از برنامهریزی و مدیریت
منابع آل  ،انطباق هر چه بیشتر تقاضای سیستمهای ااتماعی  -اقتصادی آل با عرضۀ آل از طریق کنترل و مددیریت اداری و
بدون آسیب رساندن به پایداری اکوسیستم است .این امر میتواند با شناسایی عوامل کلیدی و اثرگذار چه از سوی عرضۀ آل
و نیز از سوی تقاضای مصرفی بخشهای مختلف اامعه میسر شود .از اینرو  ،در مطا عۀ حاضر تالش شده است تا بر مبندای
دیدگاه مدیریت یکپارچۀ منابع آبی  ،متفیرهای کلیدی و پیشرانهای اثرگذار در آیندۀ منابع آل شهرستان تبریز در افدق 1420
شناسایی شده و در نهایت راهبردهای سیاستی مناسب اعمال شود .بر این اساس  46 ،عامل او یه زیر نظر گروه یبرگدان و بدا
استفاده از روش مرور منابع و د فی شناسایی شد .در ادامه  ،به منظور تعیین عوامل کلیدی در این سیستم با استفاده از ماتریس
تأثیرا

متقاطع  15عامل معرفی شد .یافتههای نهایی نشان میدهد عوامل زیستمحیطی و اقتصادی بیشترین سهم را به عنوان

متفیرهای اصلی در این مجموعه دارند و تأثیر بیشتری بر آیندۀ منابع آبی یواهند داشت و انتظار میرود پیشران سازندۀ منابع
آبی شهرستان از بین مؤ فههای زیستمحیطی و اقتصادی باشد.
کلیدواژگان :عوامل پیشران ،مدیریت یکپارچۀ منابع آبی (  ،) IWRMماتریس تأثیرا
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مقدمه

یک محیط جغرافیایی خاص یا در فضای گستردهتری اثرگذار

از جملۀ اصلیترین تعاریف و مفاهیم مورد توجه در اقتصاد،
رشد و توسعۀ اقتصادی است .به طووری کوه کسو رشود
اقتصادی مناس که محور اصلی آن را تولید ناخالص داخلی

باشند .گاه این اثرگذاری به گونهای است که میتواند شرایط

( ) GDP1تشکیل میدهد؛ از مهمترین دغدغههای عصر حاضر

دستیا بی به منابع آب سالم را با مشکال عدیدهای روبهرو
سازد .از اینرو ،توجه عمیقتر به چالش کمبود منابع آب که
در سح جهانی همواره رو به فزو نی بوده ]  ،[3شناخت دالیل

به شمار می رود و به عنوان هستۀ مرکزی برناموهریوزی در
جوامع مختلف تلقی میشود ،چرا که این امر میتواند عاملی

کمآبی و لزوم مدیریت منابع آب اهمیت زیادی خواهد داشت
و از طرفی ،تحقق چنین فرایندی میتواند به شناسایی عوامل
و پیشرانهای کلیدی در وقوع چالش کمآبوی و نیوز ارائوۀ

از اینرو ،سرعتبخشی به فرایند رشد اقتصادی همواره مورد
توجه جوامع مختلف قرار گرفته است .اما مشکل اینجاست که

راهبردهای مدیریتی در تقابل با بحرانهای آبی ،اختالفها و
تعارضها در سح جامعه منجر شود .بنابراین ،شناسایی این

تمرکز بر این امر و افوزایش روزافوزون در سوح تولیودا

عوامل از سوی عرضه و تممین آب و نیوز از سووی تقاضوای
مصرفی بخشهای مختلف جامعه نظیر بخوش کشواورزی،
صنعت ،شرب و ،...چگونگی اثرگذاری و نیز کنترل محلوب

مؤثر برای بهبود وضعیت معاش ،آسایش و مصرف مردم باشد.

صنعتی و کشاورزی و غیره ،زمینهساز بهرهبرداری گسترده از
منابع طبیعی ،بدون توجه به سح پایداری این منابع بوده
است .از سویی ،این منابع به دلیل تجدیدناپذیری و یا گاه به
دلیل میزان بازتولید کاهنده در کنار روند فزایندۀ مصرفی در

آنها ،میتواند در مرتفع ساختن مشکال و بحران کومآبوی
بسیار مهم باشد ،که این امر مستلزم بررسی سیسوتماتیک
عوامل تمثیرگذار بر سیستمهای منابع آبی در ابعاد منابع و

سمت تقاضا با خحر زوال و نابودی مواجه شدهاند .در میان
نهادههای طبیعی و در واقع در صدر آنها ،آب به عنوان عاملی
بسیار ارزشمند و یک نهادۀ بحرانی در امر تولید تلقی میشود،

مصارف آب و مقیاسهای زمانی و مکانی آنهاست .از اینرو،
هدف از محالع ۀ حاضر ارائۀ یک روش رسمی قابل اجورا در

به طوری که هیچ نوع تولیدی و یا حتی هیچ نووع حیواتی

شناسایی عوامل کلیدی مؤثر برای مسائل مربوط به مدیریت

بدون آن قابل تصور نیست.
در سالهای گذشته ،در کنار روند کاهندۀ عرضۀ آب و از

یکپارچۀ منابع آب است و این چارچوب در سح منحقهای
برای منابع آب شهرستان تبریز استفاده و ارزیابی میشوود.
بنابراین ،در ادامه با تمرکز بر مسئلۀ مد نظر ،به همراه مروری

باارزش با خحرهای عمدهای مواجه بوده ،به طوری که به بروز
بحران منابع آبی منجر شده است .در صورتی که این خأل و

بر ادبیا موضووع ،الگووی تحقیوق بررسوی شوده و روش
استفاده شده تشری خواهد شد  .در ادامه ،بعد از شناسوایی
عوامل کلی دی در این فرایند ،در نهایت راهبردهای مدیریتی

نشود ،به گسترده شدن و شد گرفتن بحران آبوی و سور
گرفتن اختالفها و تعارضها در سح محلی ،ملی و فراملی
خواهد انجامید .بنابراین ،بدون اطمینان از وجود منابع آبی
قابل اتکا چه بسا جامعهای نخواهد توانست به یوک ثبوا

الزم ارائه خواهد شد.

طرف دیگر ،تقاضای مصرفی فزاینده ،موجودیت این نهواده

عدم تعادل بهوجودآمده بر مبنای راهکارهای مدیریتی مهار

سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی محلوب و تضمینشده دست
یابد [  1و  .]2اموروزه ،مسوئلۀ آب در کنوار رونود افوزایش
جمعیت ،تغییرا اقلیمی ،جهانی شدن و وابستگی متقابل ،از
جمله عوامول اصولی محور شوده در توممین امنیوت ملوی
کشورهایی است که بهویژه اقلیمی خشک را مانند کشور ایران
تجربه میکنند .باید توجه داشت که شرایط سیستمهای آبی
تحت تمثیر عوامل متعددی است که این عوامل میتوانن د بر

پیشینۀ تحقیق
پایه های نظری

آینده و وضعیت آتی حجم مصارف و منابع آبی نامشوخص
است .بعضی از این عدمقحعیتها به علت عوامل کنترلنشدنی
مانند آبوهوا به وجود می آید ،اما دیگر عوامول تمثیرگوذار
میتواند تحت تمثیر انتخابهای جمعی موردم جهوان قورار
گیرند .این عوامل میتواند شامل درآمد و رشود جمعیوت،
سرمایهگوذاری در زیرسواختهوای آب ،تخصویص آب بوه
اسووتفادههووای مختلووف ،اصووال موودیریت آب و تغییوورا
تکنولوژیکی و غیره باشد .تصمیمگیریهای سیاسی و اقداما
میلیاردها نفر از افراد جهان ،عامل اساسی در عرضه و تقاضای

1. Gross Domestic Product
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آب در بلندمد است ]  .[3از اینرو ،برنامهریزی و مدیریت

قرار گیرند را ارائه میدهد .تغییرا در سیستمهای منابع آب

منابع آب امری بسیار دشوار است و به نگاهی دقیقتر به ابعاد

(  ) Wبه واسحۀ تغییرا در سه زیرسیستم مورتبط ،یعنوی
3

4

و متغیرهای مختلف در تحقق آیندۀ پیش رو به منظور تدوین
راهبردهای مدیریتی صحی نیاز دارد .به منظور رسیدگی به
این چالشها ،بسیاری از مدیران و سیاستگذاران آب فعاالنه

سیستم آبوهوایی ( ،) Cسیستم اجتماعی  -اقتصادی () SE
و سیستم مدیریتی  ،) M( 5هدایت میشود .متغیرهای مهم
اقتصادی و اجتماعی عبار اند از :رشود جمعیوت ،توسوعۀ

به دنبال راهکارهای مدیریت سمت عرضوه و تقاضوای آب
هستند و امیدوارند تا از مزایای نسبی هر یک از آنها بهوره
ببرند .پیگیری همزمان هر دو نوع از استراتژیهای مدیریتی

اقتصادی ،تغییرا تکنولوژیکی و شیوههای استفاده از آب و
زمین .برای مثال ،تغییرا جمعیتشناختی ،توسعۀ اقتصادی،
نوآوریهای تکنولوژیکی و شرایط جغرافیایی به طور مستقیم

اغل در ادبیا گستردهای در مورد مدیریت یکپارچه منابع
آب (  )1 IWRMصور گرفته است.

بر الگوهای مصرفی آب در آینده و تقاضای آب توسط کاربران
مختلف تمثیر مویگذارنود ]  .[8سیسوتم آبوهووایی تومثیر

برنامهریزی و مدیریت منابع آب به تصمیمگیوریهوا و
اقداماتی اشاره دارد که به منظور حل مشکال مربوط به آب
و کس مزایوای بیشوتر در اسوتفاده از منوابع آبوی اتخوا

مستقیمی بر قابلیت دسترسی و عرضۀ آب از طریق تغییرا
دما ،بارش و تبخیر دارد .سرانجام ،مداخلۀ مدیریتی ماننود
اسووتراتژیهووای تخصوویص آب ،اسووتانداردهای قووانونی و

میشوند .مشکال مربوط به آب میتواند ناشی از پر آبوی،
کمآبی یا آب کمکیفیت در نتیجۀ آلودگی باشد .زمانی که

مداخلههای سیاسوی ،موجو تغییورا نظوام اجتمواعی و
اقتصادی میشود و در نتیجه ،تمثیر زیادی بر سیستمهای آبی

هیچ نوع برنامهریزی و مدیریتی دقیق و آینودهنگور انجوام

خواهد گذاشت ]  .[9همانطور که در شکل  1دیده میشود،

نگیرد ،این مشکال میتواند موج بروز خسار های بزرگ
و از بین رفتن ثرو  ،سالمت و یا حتی زندگی مردم شوند.

سیستم آبوهوایی ( ) Cو سیستم اقتصادی  -اجتماعی () SE
دو عامل اصلی تغییر در سیستمهای منابع آبی (  ) Wهستند.

وظیفۀ برنامهریزی و مدیریت منابع آب ،انجام اقداما الزم

همچنوین ،مو دیریت منووابع آب ( ) Mبووه عنوووان عوواملی

برای رسیدگی به این مشکال به منظور دوری از خسار ها
و کس مزایای اقتصوادی و اجتمواعی منوابع آبوی اسوت.
محدودۀ برنامهریزی و مدیریت منوابع آب شوامل تومثیر و

تعدیلکننده محر است و برای دستیابی به تعادل پایدار بین
تقاضای آب (از طریق تمثیر آن در  ،SEبرای مثال از طریق
سیاستهای استفاده از زمین و آب ) و عرضۀ آب (از طریق

تکمیل تعامل و ادغام در میان سه زیرسیستم مجزا و پویوا
شامل زیرسیستمهای آبوهووایی ،زیرسیسوتم اجتمواعی -
اقتصادی و زیرسیستم نهادی است [  4و .]5

تمثیر آن بر  ،Wبرای مثال از طریوق سورمایهگوذاریهوای
زیربنایی برای توزیع آب ) استفاده میشود.
بر این اساس ،ساختاری جامع از سیستمهای اثرگذار بر

موودیریت یکپارچووۀ منووابع آب (  ،) IWRMبووه طووور
سیستماتیک به بررسی سه زیرسیستم پرداخته و منابع آب را

موجودیت منابع آبی شناخته میشود ،که بررسی جزءبهجزء
عوامل تمثیرگذار بر هر یک میتواند در شناسایی عوامول و

در ابعاد منابع و مصارف آب و مقیاسهای زمانی و مکانی آنها
] ،[6همچنین به منظور توسعۀ عادالنه ،کارآمد و پایدار آب،

پیشرانهای کلیدی در این حوزه کمک زیادی کند .بنابراین،
با توجه به الگوی یادشده و از طرفی ،در نتیجۀ بروز شرایط

زمین و سایر منابع ز یستمحیحی مدیریت میکند [  4و .]5

بحرانی و کمآبیهای متعددی که جغرافیای گسوتردهای از

در واقع ،هدف اساسی برنامهریزی و مدیریت یکپارچۀ منابع
آب ،انحباق هر چه بیشتر تقاضای سیستمهای اجتمواعی -

جهان را درگیر خود کرده است ،بررسی چالشهای آتوی و
خحرا عمدهای که میتواند ناشی از بحران کمآبی در این

اقتصادی آب با عرضه (کمیت و کیفیت) آب از طریق کنترل

محدوده باشد ،اهمیتی بیش از پیش خواهود داشوت .ایون

و مدیریت اداری (مقررا آب  /قوانین و زیرساخت ) و بدون
آسی رساندن به پایداری اکوسیستم اسوت ]  .[7شوکل 1
زیرسیستمهای وابستهای که باید در این زمینه مورد توجه

مسئله سب شد تا محالعا گسترده و درخور توجهی در این
زمینه انجام شده و مدیریت منابع آب در طیف وسویعی از

1. Integrated Water Resources M anagement

2. Water Resource Systems
3. The Climate System
4. The Socio-Economic System
5. The M anagement System
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مقیاسها بررسی شود .از مهمترین محالعا مویتووان بوه

تجربی دیگری نیز به همین منظور انجام شده است .در ادامه،

پروژههایی مانند چشمانداز جهانی آب ( ،1) WWVدورنمای

به بررسی بخشی از این محالعا پرداخته میشود.

جهانی آب ( 2) GWOو آیندۀ آبهای جهانی ( 3) GWFاشاره
کرد ،که در آنها بر مبنای رویکرد سناریو نویسی به ارزیابی
قابلیت دسترسی و تقاضای آب در مقیاس جهانی و پس از آن

مطالعات تجربی

در این قسمت سعی شده اسوت مجموعوهای از مهومتورین
محالعا صور گرفته در زمینۀ مدیریت منابع آب ارائه شود.
هر یک از آنها ویژگیهای منحصربهفردی دارد که جمع بندی

در مقیاسهای قارهای و ملی ،در افق زمانی  2025تمرکوز
شده است .این محالعا مرجعوی را بورای برناموهریوزی و
مدیریت منابع آب ارائه کردهاند؛ که بر مبنای آنها محالعا
W

این محالعا در جدول  1درخور توجه است [  4و 10و

تمثیر

.]16

C

M
قوانین /

سیاستها
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شکل  .1رابطۀ بین سیستم منابع آبی و زیرسیستم های مدیریتی ،آبوهوایی و اجتماعی و اقتصادی
جدول  .1خالصه ای از ساختار مطالعات تجربی در زمینۀ مدیریت منابع آب
نویسندگان
گالوپین و ریجسبرمن ( )2000
محمود ( )2008
گالوپین ( )2012
دانگ ( )2014
نیکویی و زیبایی ( )1391

محمدجانی و یزدانیان ( )1393

رضایان قیهباشی و رضایان ( )1395
کرمی و غفاریان ()1396



ویژگیها
بعد جهانی
بررسی مدیریت یکپارچۀ منابع آب از جنبه های اقتصادی  -اجتماعی ،زیست محیحی ،مدیریتی و نهادی
توجه به عدم قحعیتهای بحرانی
بعد منحقه ای و محلی
مدیریت پایدار منابع آب از جنبه های اقتصادی  -اجتماعی ،زیست محیحی و مدیریتی
ارائۀ سناریوهایی با کاربرد منحقهای و محلی
بعد جهانی
بررسی پایداری منابع آبی با بررسی عوامل اقتصادی  -اجتماعی ،اقلیمی ،نهادی و سیاسی
تدوین سناریوهایی کیفی با نگاهی دقیق و جزءبهجزء بر مبنای ابعاد بحرانی
بعد منحقهای
ارائۀ نوعی چارچوب تصمیمگی ری یکپارچه به منظور مدیریت پایدار منابع آب از دید کلی
ارائۀ اقداما و راهبردهای مدیریتی برای پر کردن شکاف کمبود آب
بعد منحقهای
بررسی منافع اقتصادی و زیستمحیحی آب به منظور بررسی ارزش فعلی منافع آب
دیدی جامع بر هر سه بخش شرب ،صنعت ،کشاورزی در استفادۀ بهینه آب
بعد ملی
بررسی ابعاد مختلف بحران آب
ارائۀ راهبردهای سیاستی و مدیریتی الزم به منظور صیانت از منابع آب تجدیدپذیر
نگرشی جامع و کلی نسبت به بحران آب کشور
بعد ملی
شناسایی ابعاد و پیامدهای بحران آبی در ایران و نگرش امنیتی نسبت به بحران آب کشور
ارائۀ راهکارها و اقداما عملی مناس برای مدیریت صحی و مواجهۀ منحقی با بحران آب
بعد محلی
تمکید بر چالشهای امنیتی در رابحه با بحران آب ،در سه بعد اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیحی
ارائۀ پیشنهادهایی به منظور رفع چالشها

1. World Water Vision
2. Global Water Outlook
3. Global Water Futures
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با مروری بر محالعا تجربی مالحظه میشود کوه بوه

مدلهای کمی و کیفی انجام میشود  .همچنوین ،قلموروی

دلیل اهمیت بحران آب و چالشهوای پویش رو ،مودیریت

محالعۀ حاضر مربوط به منابع آب شهرستان تبریز است .در

منابع آب از ابعاد مختلف و در مواردی به صور یکپارچوه
و به منظور پایداری منابع آب بررسی شده اسوت .بررسوی
دقیقتر این محالعا نشان داد در بیشتر آنها حوزۀ جهانی

محالعوا آینوده پژوهوی افوق دیود مشخصوی ماننود افوق
چشمانداز کشور یا افق باالترین سند در حال اجرای ملی یا
منحقهای مبنوای کوار قورار مویگیورد  1و در واقوع ،اسوناد

و ملی منابع آبی بحث شوده و راهبردهوایی کلوی در ایون
زمینه ارائه شوده اسوت .بوا توجوه بوه اینکوه هور منحقوه
ویژگیهای منحصربهفوردی از لحوا شورایط جغرافیوایی،

باالدستی در هر جامعهای تعیینکنندۀ طیف زمانی و افوق
دید آینده پژوه است .با توجه به ماهیت موضوع بررسیشده
که در مورد منابع آبی است و افق دید بلندمدتی را طلو

اقتصادی ،اجتماعی و غیره دارد ،محالعۀ جزئیتر در سوح
منحقهای ،شهری و محلی میتواند تمثیر زیادی بر تعریف و

می کند ،بر مبنای طر آمایش سرزمین استان آ ربایجوان
شرقی (  ،) 1420که در آن موضوع منوابع آبوی و پایوداری

تعیین عوامل کلیدی و مؤثر در بحوث منوابع آبوی داشوته
باشد و راهبردهای مدیریتی متفواوتی بورای دسوتیابی بوه
اهداف مد نظر نیاز خواهد بود  .از طرفی ،توجوه بوه جنبوۀ

منابع طبیعی از جمله مسائل مهم و مورد توجه بوده است،
افق  1420مبنای محالعۀ حاضر قرار خواهد گرفت .در این
کار به منظوور جموعآوری اطالعوا از روش پرسشونامه و

مدیریت یکپارچۀ منابع آب و بررسی عوامل مؤثر در هر دو
بخش عرضه و تقاضا به طور کلی صور گرفته اسوت ،بوه

تکنیکهای دلفی استفاده و پرسشنامهه ا توسط خبرگان و
متخصصان آب شهرستان ت بریز کوه بوه وضوعیت موجوود

گونهای که گاه زیرسیستمهای اجتماعی ،مدیریتی و نهادی

منابع آب این منحقه احاطه دارنود ،در دو مرحلوه تکمیول

که همواره عاملی مهم و تمثیرگذار بر منابع آبوی بوودهانود،
کارکرد زیادی در محالعا نداشته و یا به طور کلی بررسی

میشود .همچنین ،با توجوه بوه ماهیوت پوژوهش از روش
ماتریس تمثیرا متقاطع برای بررسی میزان تمثیر عوامل بر

نشدهاند .این در حالی اسوت کوه نگواهی تفکیوکشوده و

همودیگر و شناسووایی عواموول کلیودی مووؤثر در موودیریت

جزئیتر بر اساس زیرسیستمهای مؤثر در عرصوۀ مودیریت
یکپارچۀ منابع آب ،میتواند اطالعا گسوتردهتوری را بوه
منظور تدوین راهکارها و راهبردهای مودیریتی بوه منظوور

یکپارچۀ منابع آبی شهرستان تبریز استفاده خواهد شد که
بوورای تحلیوول دادههووا از نوورمافووزار کوواربردی MICMAC
استفاده میشود .در ادامه ،مراحول انجوام تحقیوق در یوک

رفع موانع و مقابله با چالشهای موجود ارائه دهد .از اینرو
در کنار این بررسیها ،محالعۀ حاضر در نظر دارد به منظور
دستیابی به منابع آب پایدار ،رویکورد مودیریت پکپارچوۀ

مدل مفهومی (شکل  ) 2ارائه میشود.
نرمافوزار  MICMACبورای انجوام محاسوبا پیچیودۀ
ماتریس متقاطع طراحی شده است .در این نرمافوزار ابتودا

منابع آب را در دو جنبۀ عرضه و تقاضا و در دیدی جامعتر
به لحا پیشرانهای موجود به واسحۀ تغییرا در هر سوه

متغیرها و مؤلفههای مهم در منحقۀ مود نظور را شناسوایی
کرده و سپس آنها را در ماتریس تحلیل آثار وارد میکند و

زیرسیستم آبوهووایی ،اجتمواعی  -اقتصوادی و مودیریتی
بررسی کن د .از طرفی ،محالعۀ حاضر نه در سح ملی ،بلکه در

در نهایت ،میوزان ارتبواط میوان ایون متغیرهوا بوا منحقوۀ
مربوطه توسط گروه خبرگان تشخیص داده میشود ] .[17

سح منحقهای و جزئیتر به محالعۀ چالشهوای پویش رو

در این ماتریس میزان ارتباط ،با اعوداد بوین صوفر توا سوه

خواهد پرداخت و منحقۀ بررسیشده شهرستان تبریز خواهد
بود.

سنجیده میشود .عدد «صفر» به منزلۀ « بدون تمثیر» ،عدد
«یک» به منزلۀ «تمثیر ضعیف» ،عدد «دو» به منزلۀ «تمثیر

روش کار
محالعۀ حاضر به لحا هدف از نوع کاربردی ،از نظور نووع
تحقیق ،ترکیبی از روشهای اسنادی و پیمایشی اسوت و از
نظر ماهیت ،بر اساس روشهای جدید علم آینودهپژوهوی،
تحلیلوی و اکتشوافی اسوت؛ کوه بوا اسوتفاده از ترکیبوی از

متوسط» و در نهایت عدد «  »3بوه منزلوۀ «تومثیر زیواد»
خواهد بود .بنابراین ،اگر تعداد متغیرهای شناساییشوده n
باشد ،یک ماتریس  n × nبه دست خواهد آمد که در آن
تمثیر متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است ] .[18
 .1در صور نبود سند باالدستی ،افق  20ساله در نظر گرفته می شود.
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مصاحبه با گروه خبرگان برای تکمیل مؤلفههای مؤثر
بخش اقتصادی -اجتماعی
نشست دلفی متخصصان

بخش زیستمحیحی

Delphi

بخش مدیریتی

پرسشنامۀ مرحلۀ اول

شناسایی عوامل اولیه مؤثر بر
سیستم منابع آبی

Delphi

پر سشنامۀ مرحلۀ دوم

تحلیل ساختاری با استفاده

تشکیل ماتریس آثار متقاطع و

از نرمافزار MICMC

وزندهی به عوامل

شناسایی متغیرهای کلیدی

تحلیل متغیرها ،شناسایی پیشرانها و
ارائۀ پیشنهادها و سیاستهای اجرایی

شکل  .2مراحل انجام تحقیق

با یک روش بسیار ساده ،میتووان دریافوت کوه تومثیر
مستقیم متغیرها با در نظر گرفتن تعداد گروههای ارتباطی
در ماتریس تشکیل شده ،قابل سنجش است .متغیری کوه

عددهای هر ستون ،نشاندهندۀ تمثیرپذیری متغیر مربوطه
است .پوس کلیوۀ متغیرهوا و محویط دربرگیرنودۀ آنهوا را
میتوان با نمایش آنها در یک شکل مفهومی یا یک محوور

فقط بر تعداد محدودی متغیر دیگر اثور مسوتقیم دارد ،بور
قسمت محدودی از سیستم نیوز اثرگوذار خواهود بوود .بوه
همین ترتیو  ،تومثیرپوذیری مسوتقیم یوک متغیور را نیوز

مختصا (تمثیرگوذاری  -تمثیرپوذیری ) نموایش داد ] .[18
البته ماتریس یادشده ،ارتباطا مستقیم و درجۀ اول میان
متغیرها را نمایش میدهد .اگور بررسوی ارتباطوا درجوۀ

میتوان با در نظر گرفتن ستون مربوط به آن در مواتریس،

دوم ،سووم و غیوره مود نظوور باشود ،مویتووان موواتریس را

بررسی کرد  .بنابراین ،به صور منظم مجموع عددهای هر
سحر ،نشاندهندۀ تمثیرگوذاری متغیور مربوطوه و مجمووع

بهترتی به توان دو ،سه و غیره رساند و نتوای ارتباطوا
درجههای دیگر متغیرها را نیز نمایش داد ] .[19

متغیرهای هدف

متغیرهای تمثیرپذیر

متغیرهای

تعیین کننده

تنظیمی

متغیرهای اهرمی ثانویه

متغیرهای مستقل

تمثیرپذیری

شکل  .3تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

متغیرهای بافتی

متغیرهای دوگانه

تمثیرگذاری

متغیرهای تمثیرگذار
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شکل  .4پایداری یا ناپایداری سیستم

همچنین ،چگونگی پوراکنش متغیرهوا در ایون شوکل
نشان میدهد سیستم در چه وضعیتی است .آیوا سیسوتم

توسط مهمترین محالعا انجام شده در بررسی چشومانوداز
جهانی آب  1نظیر گالوپین و ریجسبرمان  ،) 2000 ( 2کاسگرو

پایدار است یا ناپایدار؟ این تحلیل و فهم اولیه از وضوعیت
سیستم بر چگونگی تحلیل متغیرها تمثیرگذار است ] .[18
پراکنش متغیرها در سیستمهای پایودار بوه صوور L

وریجسوبرمان  ،) 2000 ( 3رزگرانوت  4و همکواران ( ،) 2002
فلورک و آلکامو  ،)2004( 5آلکامو وگالوپین  ،)2009 ( 6گالوپین
( )2012و ...میشود [ ،10 ،3و 20و  .]22اعتقاد بر این است

انگلیسی است ،یعنی برخی متغیرها دارای تمثیرگذاری زیاد،
برخی دیگر دارای تمثیرپذیری زیادی است و در مقابل ،برخی
د یگر تمثیرگذاری و تمثیرپذیری بسیار کمی دارند .در سیستم

که این خوشهها شامل روندهای کلیدی ،فرایندها یا تحوالتی
هستند که آیندۀ سیستم آب و موجودیت منابع آبی را تحت
تمثیر قرار میدهند (سایر نیروهای مهم که تمثیر چندانی بر

پایدار جا یگاه و نقش هر یک از عوامل بهوضو درخور توجه

سیستمهای آب ندارند ،در اینجا گفته نشدهاند ) .به منظور

است ،به طوری که در این نوع سیسوتم فقوط سوه نووع از
متغیرها شامل متغیرهای تمثیرگذار ،تمثیرپذیر و مستقل وجود

تحبیق هر چه بیشتر خوشهبندیها و نیز متغیرهای موورد
توجه در این محالعا با ساختار موجود در جغرافیای مد نظر

خواهند داشت .در مقابل ،سیسوتمهوای ناپایودار وضوعیت

(شهرستان تبریز) ،پرسشنامهای به منظور تم یید نظر خبرگان

پیچیدهتری دارند  .در این سیستم ،متغیرها حول محور قحری
صفحه پراکنده هستند و متغیرها در بیشوتر مواقوع حالوت

از سوواختار و متغیرهووای یادشووده ترتی و داده شوود .ایوون
پرسشنامهها توسط خبرگان و متخصصان حوزۀ آب شهرستان

بینابینی از تمثیرگذاری و تمثیرپذیری را نشان میدهند کوه
ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل میکند  .با

تبریز که به وضعیت موجود منابع آبی این منحقوه احاطوه
دارند ،تکمیل شد  .تکنیک انتخاب گروه خبرگان با استفاده از

این وجود ،در این سیستم راههایی ارائه شده است که میتواند
راهنمای گزینش و شناسایی عوامل کلیدی باشد [ 18و .]19

روش گلوله برفی بوده است  .7با استفاده از این روش فهرستی
از موودیران بووا کووارکرد مووؤثر در فراینوود تصوومیمگیووری و
تصمیم سازی منابع و مصارف آب و نیز فعاالن و محققان در

یافتهها
عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچۀ منابع آبی

این حوزه (مشتمل بر متخصصان در شرکت آب منحقوهای

همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،هدف اساسی برنامهریزی
و موودیریت منووابع آب انحبوواق هوور چووه بیشووتر تقاضووای
سیستمهای اجتماعی -اقتصوادی آب بوا عرضوه (کمیوت و

)1. World Water Vision (WWAP
2. Gallopín and Rijsberman
3. Cosgrove and Rijsberman
4. Rosegrant
5. Flörke and Alcamo
6. Alcamo and Gallopín

کیفیت ) آب از طریق کنترل و مدیریت اداری (مقررا آب /
قوانین و زیرساخت ) و بدون آسی رسواندن بوه پایوداری
اکوسیستم است .بر این اساس و بر مبنای سه زیرسیسوتم

 .7فرایند انتخاب نمونۀ مد نظر از طریق روش نمونوهگیوری گلولوه برفوی
انجام گرفته شده است .در این روش اعضای آینودۀ نمونوه از طریوق
اعضای سابق نمونه انتخاب می شوند و نمونه مانند یک گلولوه برفوی
بزرگ و بزرگتر می شود .این نمونهگیری با داشوتن تعوداد اولیوهای
از افراد شروع می شود .سپس ،از آنها خواسته می شود توا کسوانی را
که فکر موی کننود بورای ایون تحقیوق مناسو هسوتند ،بوه برناموۀ
تحقیقاتی معرفی کنند .ایون عمول توا جوایی انجوام مویگیورد کوه
اطالعا مد نظر اشباع شود.

معرفیشده در ابتودای ایون بخوش خوشوههوای مهموی از
اصلیترین متغیرها و به بیانی نیروهای پیشران بالقوه مشخص
شده است .این خوشهها شامل متغیرهای بهکاررفته و مرتبط
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استان آ ربایجان شرقی ،شرکت آبفای شوهری و روسوتایی

نهایت طبق تمیید ،اصالحا و نظر گروه خبرگوان موضووع

استان آ ربایجان شرقی ،سازمان جهواد کشواورزی اسوتان

منابع آب شهرستان تبریز متمثر از عوامل زیر شناخته شد که

آ ربایجان شرقی ،سازمان حفاظت از محیط زیست اسوتان
آ ربایجان شرقی ،اتاق گفتمان آب استان آ ربایجان شرقی و
نیز استادان دانشگاه تبریز) شناسایی شد که دانش فنوی و

در سوه زیرسیسوتم عوامول اقتصوادی  -اجتمواعی ،عوامول
زیستمحیحی و عوامل مدیریتی ،همچنین در  8خوشه و بر
مبنووای  46شوواخص تقسوویم بنوودی ش ود  .طبقووه بنوودی و

تجربی زیاد این افراد بر انتخاب آنان تمثیر داشته اسوت .در

شاخصهای یادشده در جدول  2درخور توجه است:

جدول  . 2شاخص ها و عوامل اولیۀ مؤثر بر منابع آبی شهرستان تبریز
زیرسیستم

خوشۀ اصلی

عوامل اجتماعی و اقتصادی

جمعیتی

اجتماعی و
فرهنگی

اقتصادی

فناوری

محیط زیست

شرایط
جغرافیایی

تغییرا
آبوهوایی

عوامل مدیریتی

اقداما
مدیریتی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

حکمرانی آب

42
43
44
45
46

اسامی متغیرها
رشد جمعیت
رشد شهرنشینی (مهاجر از روستا به شهر )
مهاجر معکوس و تغییر در بافت سنتی روستاها
ارزشها و هنجارها
فقر و نابرابری
بروز اختالفهای منحقه ای و محلی در تخصیص آب
سواد آب
تشکل های مردمنهاد یا NGOs
درآمد سرانه
تقاضا برای کاالها ،بهویژه تقاضا برای مواد غذایی (در پی آن ،تقاضا برای آب ،انرژی و سایر منابع طبیعی)
قیمت نسبی آب
تجار جهانی (شامل صادرا و واردا نهادهها و محصوال  ،بهویژه مواردی با سح باالیی از آب مجازی)
حجم تولیدا صنعتی
حجم تولیدا کشاورزی ،دام ،طیور و آبزیان در واحد سح
توسعۀ صنایع آببر و انرژیبر
بهرهوری اقتصادی آب
سرمایهگذاری در بخش تممین ،مصارف و زیرساختهای آبی
سهم اشتغال در زیربخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خدما )
نوآوری و گسترش فناوری های بهرهبرداری از آب
توان اکولوژیک
سح زیر کشت
ا لگوی کشت (آبی و دیم)
پوشش گیاهی طبیعی
حقابههای حوضۀ آبریز
رد پای اکولوژیک
فرسایش و تخری خاکهای کشاورزی (شور شدن ،عدم حاصلخیزی و)...
تحابق ترکی محصوال کشاورزی/دامی با ظرفیت های اکولوژیکی
تمثیر تغییرا دما
تمثیر تغییرا بارش
تمثیر تغییرا اقلیمی و افزایش تناوب در رویدادهای شدید آبوهوایی مانند خشکسالی و ترسالی
انتشار گازهای گلخانه ای و آالیندهها
تغییرا در خایر و برداشت آب های سححی و زیرزمینی
کیفیت آب
دستکاری اقلیمی
هماهنگی مدیریت منابع آب (بین و درون سحو ملی ،منحقه ای و محلی)
بازتخصیص آب
تنظیم آییننامه ها ،توافقنامهها ،قوانین و مقررا بهروز در چگونگی توزیع ،برداشت و مصارف آبی
ایجاد مکانیزم هایی برای مشارکت تمامی ینفعان و یمدخالن در زمینۀ مدیریت منابع آب
تقویت همکاری های محلی ،منحقهای ،ملی و بینالمللی
معافیت ها و جرائم (سیاست های تشویقی و تنبیهی نظیر یارانه ها و مالیا ها)
استانداردهایی در چگونگی تسهیم آب در حوضه های آبریز (کنترل مقدار آب مصرفشده توسط کاربران از سیستم آب
طبیعی در مد زمان مشخص)
کنترل مستمر تخلیۀ مواد زائد در جریان آب (تعیین سح بهینهای از کمیت ،کیفیت ،زمانبندی و محل تخلیۀ مواد)
استانداردهای تکنولوژیکی (استفاده از فناوریهای خاص برای کاهش مصرف آب یا حجم ضایعا و زبالهها)
بازار آب
تممین اعتبارا مناس و منابع مالی پایدار برای تعمیر و نگهداری زیرساختها و اجرای پروژههای زیرساختی ،آبخیزداری و..
مقابله با فساد یا انحراف
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بهشتی و ه مکاران :شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر در مدیریت یکپارچۀ منابع آب ...

بررسی وضعیت پراکنش متغیرهای مد نظر در سیستم

عوامل کلیدی در سیستم مدیریت یکپارچۀ منابع آبی
وضعیت کلی سیستم

مدیریت یکپارچۀ منابع آبی شهرستان تبریز بیوانکننودۀ

در قسمت قبل عوامل مؤثر شناختهشده بر موجودیت منابع
آبی و به بیانی ،در مدیریت یکپارچۀ منابع آب شهرستان تبریز
در  46متغیر معرفی شد که این عوامل در نرمافزار میکمک

وضعیت بسیار ناپایدار آن است .به طوری که بهجز تعوداد
معدودی از متغیرها که در گروه عوامل بسویار تمثیرگوذار و
کلیدی و گروهی نیز در زمرۀ متغیرهای بسیار تمثیرپوذیر و

برای استخراج عوامل کلیدی تمثیرگذار در این حوزه تحلیل
شد ند .ابعاد ماتریس  4646اسوت کوه بور مبنوای سوه

نتیجه محر بودهاند ،باقی متغیرها در اطراف محور قحری
صوفحه پراکنوده بووده و آثوار دوگانوهای را از خوود نشوان
میدهند ،هر چند که شد و ضعف این آثار از هم متفاو

زیرسیستم و  8شاخه تنظیم شده است .درجوۀ پرشودگی
ماتریس  87 /004درصد بوده و بیانگر آن است که عوامول
انتخابشده تمثیر بسیار زیاد و پراکندهای بر همدیگر داشتهاند

است (شکل  .) 5بر این اساس ،با توجه به ناپایداری سیستم
در صفحۀ پراکندگی عوامل تمثیرگذار  -تمثیرپذیر شهرستان

و از اینرو ،سیستم موجود وضعیت ناپایداری داشت ه است .از
مجموع  1841رابحۀ قابل ارزیابی در این ماتریس 275 ،رابحۀ
عدد صفر بوده است ،به این معنا که عوامل بر همدیگر تمثیر

تبریووز ،متشووکل از پوون نوووع متغیوور شووامل ،متغیرهووای
تمثیرگذار یا تعیینکننده ،متغیرهای دووجهوی ،متغیرهوای
تمثیرپووذیر یووا نتیجووه ،متغیرهووای مسووتقل و متغیرهووای

نداشته یا از همدیگر تمثیر نپذیرفتهاند ،که این تعداد حدود
 13درصد کل حجم ماتریس را به خود اختصاص داده است.
از طرفی ،سیستم موجود بر اساس شاخصهای آماری با  2بار

تنظیمی قابل شناسایی و بررسی خواهد بود .عالوه بر نووع
متغیرهای اشارهشده ،همانطور که گفتوه شود در تحلیول
میکمک دو نوع آثار متغیرها بر هم شناسوایی مویشووند.
این آثار شامل مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همودیگر
میشود ،که در ادامه بهتفضیل تشری خواه د شد.

تکرار و چرخش دادهای از ثبا و بهینهشدگی  100درصد
برخوردار بوده که بیوان کننودۀ روایوی زیواد پرسشونامه و
پاسخهای آن است.

جدول  . 3تحلیل اولیۀ داده های ماتریس و تأثیرات متقاطع
شاخص

ابعاد ماتریس

تعداد تکرار

تعداد صفر

تعداد یک

تعداد دو

تعداد سه

جمع

درجۀ پرشدگی

مقدار

46

2

275

1021

669

151

1841

% 87/004

شکل  .5نقشۀ پراکندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری -تأثیرپذیری (بر اساس تأثیرات مستقیم و شمارۀ متغیر)
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تأثیرات مستقیم متغیرها بر همدیگر

باشند ،تمثیرپذیرند و میتوان آنها را با قحعیت قابل قبولی ،به

آثار مستقیم متغیرها بر سیستم منابع آبی شهرستان تبریز
در  5گروه عمده شناسایی شدهاند ،که در ادامه به تفکیک
بررسی خواهند شد.

عنوان نتای تکامل سیستم شناسایی کرد .برنامهریزی و اعمال

الف) متغیرهای تمثیرگذار یا تعیینکننده :این متغیرها

تغییرا روی این متغیرها ،میتواند به تغییورا و تکامول
سیستم در جهت مد نظر و نیز دستیابی به اهداف مفروض
منجر شود .متغیرهای این گروه عبار ا ند از:

در صووفحۀ پراکنوودگی در قسوومت شوومال غربووی صووفحۀ
پراکندگی درخور توجه خواهند بود .با توجه به ناپایوداری

 حجوم تولیوودا کشوواورزی ،دام ،طیووور و آبزیووان،
بهرهوری اقتصادی آب ،سورمایهگوذاری در بخوش
تووممین ،مصووارف و زیرسوواختهووای آبووی ،توووان

است .با اینحال ،تعداد محودودی از متغیرهوا در سیسوتم
مدیریت یکپارچۀ منابع آبی به عنوان متغیرهای تمثیرگذار

اکولوژیوک ،الگوووی کشووت ،تغییوورا در خووایر و
برداشووت آبهووای سووححی و زیرزمینووی ،تنظوویم

شناخته شدهاند و میتووان از آنهوا بوه عنووان مهومتورین

آییننامهها ،توافقنامهها ،قوانین و مقررا بهروز در
چگونگی توزیع ،برداشت و مصارف آبی
ج) متغیرهای تمثیرپذیر یا نتیجه :متغیرهای تمثیرپذیر

سیستم مد نظر ،وجود چنین متغیرهایی کمتر قابل تصوور

بازیگران تمثیرگذار بر روند عملکرد سیسوتم مود نظور یواد
کرد  .این متغیرها عبار ا ند از:
 تمثیر تغییورا دموا ،تومثیر تغییورا بوارش ،تومثیر
تغییرا اقلیمی

در قسمت جنوب شرقی صفحۀ پراکندگی قرار دارند .ایون
متغیرها تمثیرگذاری کم و تومثیر پوذیری بیشوتری دارنود و
میتوانند به عنوان متغیرهای خروجی از سیسوتم معرفوی

ب) متغیرهای دووجهی (هدف و ریسوک) :متغیرهوای
دووجهی قادرند تمثیرگوذاری و نیوز تمثیرپوذیری زیوادی از
خود نشان دهند .طبیعت این گونه متغیرها بوا ناپایوداری

شوند ،به طوری که میتوان گفت عموماً نتیجۀ برنامهریزی،
سیاستگذاری و سایر تصمیمگیریها هستند .در سیسوتم

آمیخته است ،زیرا هر عمل و تغییری روی آنها ،واکونش و

مد نظر  18متغیر در ای ن گروه جای دارند که عبار ا ند از:

تغییر بر سایر شاخصها را به دنبال خواهد داشت .در ایون
سیستم از مجموع  46متغیر شناختهشوده 11 ،متغیور در

 میزان رشد شهرنشینی ،مهاجر معکووس ،فقور و
نابرابری ،بروز اختالف هوای منحقوهای و محلوی در
تخصیص آب ،درآمد سرانه ،تقاضا برای کاالها بهویژه

در خوشووۀ شوورایط جغرافیووایی و تغییوورا آبوهوووایی
می شوند  .این متغیرها خود به دو دستۀ متغیرهای ریسوک

برای مواد غذایی ،قیمت نسبی آب ،تجار جهانی،
حجم تولیدا صنعتی ،توسعۀ صنایع آببر و انرژیبر،
سح زیر کشت ،پوشش گیواهی طبیعوی ،تحوابق

متغیرهوای ریسووک در ناحی وۀ شومال شوورقی صووفحۀ
پراکندگی و اطراف خط قحری قرار دارند .این متغیرها بوه
دلیل ماهیت ناپایدارشان ،میتوانند به نقحۀ انفصال سیستم
تبدیل شون د .بنابراین ،ظرفیت بسیار زیادی برای تبدیل شدن

ترکی محصوال کشاورزی/دامی با ظرفیوتهوای
اکولوژیکی ،حقابههوای حوضوۀ آبریوز ،فرسوایش و

این گروه جای دارند ،که بیشتر شامل متغیرهای درجشوده

و هدف تقسیم بندی میشوند:

به بازیگران کلیدی سیستم دارند .در این سیستم متغیرهای
ریسک زیرمجموعهای از عوامل اشارهشوده در زیرسیسوتم
عوامل اقتصادی  -اجتماعی و عوامل زیستمحیحی هستند و
عبار ا ند از:

تخری خاکهای کشاورزی ،ایجاد مکانیزمهایی برای
مشارکت تمامی ی نفعان و یمدخالن در زمینوۀ
مدیریت منابع آبوی ،اسوتانداردهایی در چگوونگی
تسهیم آب در حوضههای آبریز ،بازار آب
د) متغیرهای مستقل :این متغیرها دارای تمثیرگذاری و
تمثیرپذیری کمی هستند و در قسمت جنوب غربی صوفحۀ

 کیفیووت آب ،نوووآوری و گسووترش فنوواوریهووای
بهرهبرداری از آب ،سواد آب ،تشکلهای مردمنهواد

پراکندگی قرار دارند .با وجود ناپایداری سیستم مود نظور،
فقط یک متغیر با این ساختار قابل یادآوری اسوت .البتوه،
این متغیر به طوور کامول مسوتقل از سیسوتم و گسسوته

متغیرهای هدف در زیر خط قحری ناحیۀ شمال شرقی
صفحۀ پراکندگی قرار دارند .بنابراین ،بیش از آنکه تمثیرگذار

نیست ،اما میتوان آن را در دسته متغیرهای اهرمی ثانویوه

یا

NGOs

جای داد .این متغیر عبار است از:

بهشتی و ه مکاران :شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر در مدیریت یکپارچۀ منابع آب ...

 تقویوت همکوواریهوای محلووی ،منحقوهای ،ملووی و
بینالمللی
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متغیرهای موجود هر چند با جابهجوایی انودک ،در هموان
طبقهبندی یادشده جای دارند .به طوری که میتوان گفت

ه) متغیرهای تنظیمی :این متغیرها در نزدیکی مرکز ثقل
صفحۀ پراکندگی قرار دارند و در واقع حا لت تنظیمی دارند.
به طوری که در نتیجۀ سیاستهای اتخوا ی در خصووص

بهجز چند شاخص محدود که تمثیرا غیر مستقیم تقریبواً
زیادی از خود نشان داده و رده بندی عوامل کلیدی را تحت
تمثیر قرار دادهاند ،جابهجایی کمی در رتبوه بنودی تومثیرا

اهداف مد نظر در سیستم موجود این متغیرها قابل ارتقا به
متغیرهای تمثیرگذار ،متغیرهای تعیینکننده و یا متغیرهای
ریسک و هدف خواهند بود .درمجموع 11 ،متغیر از عوامل

مستقیم و غیرمستقیم متغیرها دیده میشود ،به طوری که
تغییری در نوع و طبیعت مت غیرها ایجاد نشده است.

یادشده در این گروه جای دارند ،که عبار ا ند از:
 رشد جمعیت ،ارزشها و هنجارها ،سهم اشتغال در
بخشهای مختلوف ،انتشوار گازهوای گلخانوهای و
آالیندهها ،رد پای اکولوژیوک ،دسوتکاری اقلیموی،
هموواهنگی موودیریت منووابع آب در سووح ملووی،
منحقوهای و محلوی ،معافیووتهوا و جورائم ،تووممین
اعتبارا مناس و منابع مالی پایدار برای تعمیر و
نگهووداری زیرسوواختهووا و اجوورای پووروژههووای
زیرسواختی ،آبخیوزداری و ،.. .مقابلووه بوا فسواد یووا
انحراف ،کنترل مستمر تخلیۀ مواد زائد در جریوان
آب ،استانداردهای تکنولوژیکی ،باز تخصیص آب
تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر

در این روش به منظور سنجش تمثیرا غیرمستقیم میوان
متغیرهای مد نظر ،روابط هر یک از متغیرها به توان ،4 ،3 ،2
 .. . ،5رسانده میشود .طبق نتای بهدستآمده ،بر مبنای آثار
غیرمستقیم نیز سیستم مد نظر ساختاری ناپایدار داشته و

عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر
عوامل تأثیرگذار

بین  46عامل مؤثر شناساییشده بر آیندۀ منابع آبی شهرستان
تبریز 16 ،عامل با تمثیرگذاری زیاد تعیین شد .این عوامل اغل
در ناحیۀ اول شکل  5و به بیانی ،جزء متغیرهای دووجهی
بودهاند .همانطور که گفته شود ایون متغیرهوا بوه دلیول
تمثیرگذاری و همچنین تمثیرپذیری بیشتری که دارند ،قابل
دستکاری و کنترل هستند و بر پویایی و تغییر سیستم بسیار
تمثیر خواهند گذاشت .در این مجموعه فقط  5متغیر در ناحیۀ
دوم قرار دارند که  3مورد از آنها بین متغیرهای تمثیرگذار و 2
عامل د یگر از جمله متغیرهای تنظیمی هستند .همچنین،
نکتۀ درخور توجه در متغیرهای اشارهشده یکسان بودن این
عوامل در هر دو آثار مستقیم و غیرمستقیم است ،به طوری که
فقط چند جابهجایی جزئی در رتبۀ متغیرها دیده میشود ،که
این امر بیانگر روایی ،دقت محاسبا و قابل اطمینان بودن
آنهاست.

جدول  .4عوامل کلیدی تأثیرگذار (مستقیم و غیر مستقیم) و انتخاب نهایی
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عوامل کلیدی (تأثیرات مستقیم)
تمثیر تغییرا اقلیمی
کیفیت آب
بهرهوری اقتصادی آب
سرمایه گذاری در بخش تممین ،مصارف و زیرساختهای آبی
تمثیر تغییرا بارش
الگوی کشت
تغییرا در خایر و برداشت آبهای سححی و زیرزمینی
تشکلهای مردمنهاد یا NGOs
نوآوری و گسترش فناوریهای بهرهبرداری از آب
تمثیر تغییرا دما
تنظیم آییننامهها ،توافقنامهها ،قوانین و مقررا بهروز
سواد آب
حجم تولیدا کشاورزی ،دام ،طیور و آبزیان در واحد سح
انتشار گازهای گلخانهای و آالیندهها
هماهنگی در مدیریت منابع آب
توان اکولوژیک

عوامل کلیدی (تأثیرات غیرمستقیم)
تغییرا اقلیمی
کیفیت آب
تمثیر تغییرا بارش
بهرهوریاقتصادی آب
سرمایه گذاری در بخش تممین ،مصارف و زیرساختهای آبی
تغییرا در خایر و برداشت آبهای سححی و زیرزمینی
الگوی کشت
تمثیر تغییرا دما
تشکلهای مردمنهاد یا NGOs
نوآوری و گسترش فناوریهای بهرهبرداری از آب
سواد آب
حجم تولیدا کشاورزی ،دام ،طیور و آبزیان در واحد سح
تنظیم آییننامهها ،توافقنامهها ،قوانین و مقررا بهروز
انتشار گازهای گلخانهای و آالیندهها
هماهنگی در مدیریت منابع آب
توان اکولوژیک
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عوامل تأثیرپذیر

عوامول تمثیرپووذیر نیووز گفتووه شوده اسووت کووه شووامل متغیرهووای

از بین  46متغیر اولیه 16 ،متغیر نیز به عنوان عوامل تمثیرپذیر
شناخته شدند .بررسی تمثیرپذیری این متغیرها بیانگر آن است
که تقریباً تمامی متغیرها با آثار مستقیم در آثار غیرمستقیم و

«تغیی ورا در خووایر و برداشووت آبهووای زیرزمینووی»« ،بهوورهوری

فقط با تفاو جزئی در رتبه تکرار شدهاند ،که این امر مصداقی
بر روایی و دقت محاسبا انجام شده است.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،سیستم مد نظر به
دلیل پراکندگی متغیرها حول قحر اصولی بوا یوک حالوت

اقتصادی آب»« ،الگوی کشت»« ،توان اکولوژیوک»« ،حجوم تولیودا
کشاورزی ،دام ،طیور و آبزیان در واحود سوح » « ،سورمایهگوذاری در
بخش توممین ،مصوارف و زیرسواختهوای آبوی»« ،کیفیوت آب»« ،
تنظیم آییننامهها ،توافقنامههوا ،قووانین و مقوررا بوهروز در چگوونگی
توزیع ،برداشت و مصارف آبی» هستند .بنوابراین ،لوزوم توجوه جودی
به این شاخصها در کنترل سیستم ضروری اسوت .اموا دقوت نظور در

ناپایداری مواجه است .این امر منجر خواهد شد توا برخوی
متغیرها آثار دوگانهای داشته باشند ،به طوری که عالوه بر

نوع عوامل انتخوابی بیوانگر اهمیوت و تمثیرگوذاری بیشوتر متغیرهوای
زیستمحیحی و نیز اقتصادی به عنوان عوامول کلیودی و اسوتراتژیک

تمثیرگذاری زیاد دارای تمثیرپذیری زیوادی نیوز هسوتند .از

در سیسوتم موود نظور اسووت ،کوه اهمیووت ایون زیرسیسووتمهووا را در
ساختار حاضر بیش از پیش روشن میسازد.

 16عامل کلیدی اثرگذار  8متغیر به صوور مشوترک در

جدول  .5عوامل کلیدی تأثیرپذیر (مستقیم و غیر مستقیم) و انتخاب نهایی
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عوامل کلیدی (تأثیر مستقیم)
تغییرا در خایر و برداشت آبهای سححی و زیرزمینی
بهرهوری اقتصادی آب
الگوی کشت
قیمت آب
سح کشت
درآمد سرانه
کیفیت آب
سرمایهگذاری در بخش تممین ،مصارف و زیرساختهای آبی
حجم تولیدا کشاورزی ،دام ،طیور و آبزیان در واحد سح
فقر و نابرابری
بروز اختالفهای منحقهای و محلی در تخصیص آب
توسعۀ صنایع آببر و انرژیبر
توان اکولوژیک
فرسایش و تخری خاکهای کشاورزی
تنظیم آییننامهها ،توافقنامهها ،قوانین و مقررا بهروز
رشد شهرنشینی

عوامل کلیدی (تأثیر غیرمستقیم)
بهرهوری اقتصادی آب
تغییرا در خایر و برداشت آبهای سححی و زیرزمینی
الگوی کشت
درآمد سرانه
قیمت آب
حجم تولیدا کشاورزی ،دام ،طیور و آبزیان در واحد سح
سح کشت
توان اکولوژیک
سرمایه گذاری در بخش تممین ،مصارف و زیرساختهای آبی
کیفیت آب
توسعۀ صنایع آببر و انرژیبر
بروز اختالفهای منحقهای و محلی در تخصیص آب
فقر و نابرابری
فرسایش و تخری خاکهای کشاورزی
رشد شهرنشینی
تنظیم آییننامهها ،توافقنامهها ،قوانین و مقررا بهروز

تطبیق عوامل کلیدی با اهداف بنیادین توسعۀ استتان و

شووده اسووت ،راهبردهووای بخووش آب بووه عنوووان یکووی از
بخشهای کلیدی در فرایند توسعه بررسی شد  .با توجه به

پژوهش حاضر بر مبنوای رویکورد آینوده پژوهوی سوعی در

رویکرد بوه کوار گرفتوهشوده در محالعو ۀ حاضور اهوداف و

شناسایی عوامل کلیدی و مؤثر و نیز انحباق آنان با ابعاد و
محور های سند آمایش استان آ ربایجان شرقی دارد .تحت
این رویکرد شناخت کاملی از محیط سیستم ،چوالشهوای

راهبردهای سند یادشوده بوا عوامول کلیودی محور شوده
مقایسه می شود تا مشابهتها و تفاو هوای آنهوا مشوخص
شود و بر این اساس ،عوامل کلیودی جوامعی در مودیریت

پیش روی محیط برنامهریزی و عوامل کلیدی در سیسوتم
مدیریت یکپارچۀ منابع آبی حاصل خواهد شد که امکوان
بررسیهای بیشتر و ارائوۀ راهبردهوای الزم فوراهم خواهود
آمد .بر این اساس ،بوا توجوه بوه اهوداف بنیوادین توسوعۀ

یکپارچۀ منابع آب شهرستان تبریز به کار گرفته شود .بوه
ا یون منظوور ،در جودول  6راهبردهوای موورد توجوه سوند
آمووایش در بخووش آب دسووته بنوودی شووده و در مقابوول
متغیرهای کلیدی در محالعۀ حاضور درج شوده اسوت ،توا

اقتصادی که در سند آمایش استان آ ربایجان شرقی بحث

ارتباط ساختاری بین آنها بررسی شود.

انتخاب عوامل نهایی

بهشتی و ه مکاران :شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر در مدیریت یکپارچۀ منابع آب ...
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جدول  .6تطبیق راهبردهای بخش آب در اهداف بنیادین توسعۀ استان با عوامل کلیدی
ردیف
1

2

3
4
5
6

راهبردهای بخش آب در اهداف بنیادین توسعۀ استان
اولویت سرمایهگذاری در بهرهوری آب در منحقۀ ارومیه و دشت تبریز بهویژه در
خصوص سیستم های تصفیه و بازچرخانی آب
حفاظت از آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی با عملیا آبخوان داری و گسترش
فعالیتهای کشاورزی و عدم بارگذاریهای خحی و پیوسته در جبهۀ ورودی منابع
آب زیرزمینی به دشتها
مکان ی زاسیون کشاورزی با اولویت راندمان آبیاری و اجرای سیستم های آبیاری
بارانی و قحرهای
تولید آب از منابع آبی جدید مانند جذب رطوبت هوا از دامنههای شمالی سهند و
تولید آب در حوضههای قرنقوچای و آغمیونچای
حفاظت یکپارچهای حوضههای آبخیز و مدیریت بهینۀ مصرف با کاهش سهم و
سرانۀ بخش کشاورزی
افزایش سهم و حجم آب در بخشهای صنعت و شرب از منابع آب زیرزمینی

جمع بندی تعیین عوامل کلیدی
بر اساس اولولیتها و طبقه بندی صوور گرفتوه بوه طوور
تقریبی تمامی راهبردهای مندرج در سوند آموایش توسوط
متغیرهای کلیدی حاصله تحت پوشش قورار گرفتوه شوده
است .حتی میتوان گفت که برخی از این عوامل کلیدی در
سند یادشده مغفول واقع شدهاند ،که از جمله تمثیرگذارترین
عوامول مویتووان بوه تومثیر مهومتورین متغیرهوای بخوش
زیست محیحی نظیر تغییرا اقلیمی ،تمثیر تغییرا بوارش،
تمثیر تغییرا دما ،انتشار گازهای گلخانهای و آالیندههوا و
همین طور متغیر سواد آب و تشکلهای مردم نهاد به عنوان
متغیرهای اقتصادی  -اجتماعی بسیار مهوم در ایون حووزه
اشاره کرد  .بر این اساس ،باید با توجه به اولویتهای مد نظر،
میووان عواموول کلیوودی محوور شووده در محالع و ۀ حاضوور و
راهبردهای اهداف بنیادین توسعۀ استان اجماع کامل برقرار
شود .از اینرو ،ضرور داشتن یا نداشتن وجود هر یک از 6
عامل کلیدی محر شده بررسی میشود تا متغیرهایی جامع
و یکپارچه در این حوزه معرفی شود:


سواد آب

این متغیر از زیرمجموعه متغیرهای اجتماعی و فرهنگی در
زیرسیستم عوامل اقتصادی و اجتماعی است؛ کوه مشوتمل

عوامل کلیدی
بهرهوری اقتصادی آب (بند )3
 سرمایهگذاری در بخش تممین ،مصارف و زیرساختهای آبی (بند )4

آبهای های سححی و زیرزمینی (بند )7
 تغییرا در خایر و برداشت  کیفیت آب (بند )2فعالیتهای کشاورزی ،دام ،طیور و آبزیان در واحد سح (بند )13

 حجم توان اکولوژیک (بند )16 الگوی کشت (بند )6بهرهبرداری از آب (بند )9
فناوریهای 

 نوآوری و گسترش به سب حوزۀ محالعهشده بررسی نشده است. هماهنگی مدیریت منابع آب (بند )15 تنظیم آییننامهها ،توافقنامهها ،ق وانین و مقررا بهروز در چگونگی توزیع ،برداشت ومصارف آبی (بند )11

آموزش و گسترش سح سواد جامعوه در ایون حیحوه بوه
مرور زمان میتواند به هنجارها و قواعد نانوشتهای تبودیل
شود و در نهایت ،آرمانها و اسوتانداردهای نهفتوهای را در
دل جامعوه بووه وجوود آورد .ایوون امور موویتوانود در کنووار
بهره برداری و مدیریت صوحی منوابع آبوی بوه نووعی بوه
خودمراقبتی افراد از منابع آبی بینجامد  .بنابراین ،نمیتوان
از چنین متغیری با تمثیر بسیار زیاد بر آیندۀ منابع آبی به
عنوان یک متغیر کلیدی چشمپوشی کرد.


تشکل های مردمنها د یا NGOs 1

این متغیر به عنوان یک عامل اجتماعی و فرهنگی بسویار
مهم در سیستم مدیریت یکپارچۀ من ابع آبی لحوا شوده
است .سازمانهوای موردم نهواد بورای رسویدن بوه اهوداف
گوناگونی فعالیت میکنند و معموالً به منظور پیشبرد اهداف
سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند .بورای مثوال،
میتوان به بهبود وضعیت محیط زیست ،باال بردن سح رفاه
اقشار محروم و آسی پذیر یا محور سواختن یوک برناموۀ
مشترک و دستهجمعی اشاره کرد .این تشوکلهوا کوارکرد
بسیار مهمی را به عنوان واسحه بین فردفرد موردم و قووای
حاکم ایفا میکنند و از اینرو ،قادر خواهند بود تا به منظور
دستیابی به اهداف بنیادین توسعۀ پایدار کارآمد باشند.

بر آموزش و فرهنگسازی در ارتبواط بوا آگواهی در موورد
مصرف بویش از حود ،اتوالف و ناپایوداری الگوهوای فعلوی
مصرف منابع آبی ،اطالعرسانی و شوفافسوازی و بوهویوژه

این متغیر از زیرمجموعۀ متغیرهای محر شوده در عوامول
تغییرا آبوهوایی است .تغییرا اقلیموی بوه مفهووم هور

بوا آن در بهورهبورداری ،مودیریت و حفاظوت از آب اسوت.

1. Non Government Organization

افزایش آگاهیها از کمبود آب و آموزشهای علمی برخورد



تأثیر تغییرات اقلیمی
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تغییر مشوخص در الگوهوای موورد انتظوار بورای وضوعیت

منابع آبی شناخته شده است .این متغیر بیشتر تحت تمثیر

میانگین آبوهوایی است ،که در طوالنیمد در یک منحقۀ

عوامول محیحوی اسوت و بوه جوز دسوتکاریهوایی ماننوود

خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ میدهد .ت غییرا اقلیمی
به نوسانا درون محیط زمین ،فرایندهای طبیعی موجود در
اطراف آن و تمثیر فعالیت بشر بر آن بستگی دارد .بیشک،

بارورسووازی ابرهووا و غیووره تقریبوواً قابوول دسووتکاری و
سیاستگذاری نیست؛ اما از آن آنجا که نقوش عمودهای را
در آیندۀ منابع آبی ایفوا مویکنود ،توجوه بوه آن در ایون

بیشتر تغییرا اقلیمی پیش از تاریخ صرفاً حاصول عوامول
طبیعی نظیر نوسان خورشیدی ،تغییرا گردشوی ،فووران
آتشفشان و غیره بوده است .اما میتوان بیان کرد در عصور

سیستم میتواند مهم باشد .بنابراین ،این متغیر به عنووان
عاملی کلیدی در محالعۀ حاضر استفاده خواهد شد.

حاضر فعالیتهای بشری به واسحۀ تغییورا محیحوی بور
شرایط اقلیمی فوقالعاده اثرگذار بودهاند .از جملوه عوامول
تمثیرگذار بر اقلیم و به بیانی ،بر تغییرا آبوهوا یی و دمایی
میتوان به عوواملی نظیور افوزایش سوح انتشوار گازهوای
گلخانهای بر اثر احتراق سووختهوای فسویلی ،اسوتفاده از
زمین ،استهالک ازن و تخری جنگلها اشاره کرد .چنوین
تغییراتی بر اساس آثار مستقیم و غیرمسوتقیم خوود قوادر

عوامل کلیدی و پیشرانهای متؤثر در آینتدۀ آبتی و
توسعهای شهرستان تبریز
بخش عمودهای از اسوتان آ ربایجوان شورقی (حودود 47
درصد) ،در محدودۀ حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه واقع شوده
است .به طوری که شهرستانهای تبریوز ،اسوکو ،آ رشوهر،
مراغه ،بناب ،ملکان ،هریس ،سراب ،بستانآباد ،عج شیر و
شبسووتر در محوودودۀ ایوون حوضووه قوورار دارنوود .در بووین

خواهود بوود توا بور میوزان بوارشهوا ،جریوان روانوابهووا،

شهرستانهای یادشده تبریز از نظر مساحت در رتبۀ ششم
قرار داشوته و طبوق آموار منتشرشوده در سوالنامۀ آمواری
(  ،) 1395از نظر جمعیت با  1773033نفر ،باالترین سح

در کنار آن ،متغیر دیگری به عنوان تمثیر تغییرا دمایی به

جمعیتی را داشته اسوت .مقایسوۀ آمواری از لحوا توراکم
جمعیتی بیانگر تفاو بسیار زیاد و معنادار تبریز بوا سوایر
شهرستانهای موجود در این حوزه اسوت .بوه طووری کوه

خشکسالیها و غیره در دورههای آتی تمثیرگذار است و به
عنوان عاملی کلیدی در سیستم محالعهشده محر شوند .اما
عنوان یک عامل کلیدی دیگر محر شده است .از آنجا که
تغییرا اقلیمی اغل میتواند آثار خود را در قال تغییرا
دمایی بر محیط نشان دهد ،بر این اساس از این متغیر چشم
پوشی میکند و در ادامه با متغیر تغییورا اقلیموی ادغوام
خواهد شد.


انتشار گازهای گلخانهای و آالینده ها

این متغیر از زیرمجموعۀ عوامل تغییرا آبوهوا یی اتخوا
شده است .همواره آثار آالیندههوا چوه بوه صوور انتشوار
گازهای گلخانهای در جوو زموین و چوه بوه صوور نفوو
فاضالب و پساب در خاکها و روانابها نتوای مخربوی بور
محیط زیست و منابع طبیعی و از همه مهمتر ،منوابع آبوی
داشته است .به طوری که کنترل میزان انتشار آالیندهها و
بهکارگیری تمهیداتی جدی به ا ین منظور ،همواره اهمیوت
زیادی دارد  .از اینرو ،این عامل به عنوان متغیری کلیودی
در ادامۀ بحث استفاده خواهد شد.


تأثیر تغییرات بارش

میزان بارش از زیرمجموعوه عوامول تغییورا آبوهووا یی،
همواره از جمله عواملی بوا اثرگوذاری زیواد در موجودیوت

تبریز با تراکم جمعیتی ( 0 /82هوزار نفر/کیلومترمربوع) در
رتبۀ نخست و بناب بوا ( 0 /17هوزار نفر/کیلومترمربوع) در
رتبۀ بعدی جای دارد .چنین سح باالی جمعیت و توراکم
جمعیتی بیانگر تمرکز زیاد فعالیتهای اقتصادی و فراهمتر
بودن شرایط اشتغال و معیشت در این شهرستان نسبت به
سایر نواحی است؛ که میتواند نشاندهندۀ تحقوق رونودی
نامتوازن در فرایند توسعۀ منحقهای و نبود توجه کافی بوه
پتانسیلهای اقتصادی سوایر شهرسوتانهوا باشود .چنوین
شرایحی به طور حتم بیانگر نیازهای مصرفی و تولیدی زیاد
و متمرکز در بخشهای مختلف اقتصادی این حوزه خواهد
بود؛ که در نتیجه ،نیاز شدید و روزافزون به منوابع پایودار
آبی به منظور تممین معیشت جامعۀ هدف و تحقق فراینود
توسعۀ پایدار را طل خواهد کرد.
طبق اطالعا مندرج در دفتر محالعا پایۀ منابع آب
( ،) 1396بخش اعظمی از کل آب بهدستآمده در محدودۀ
شهرستان تبریز ،در بخش کشواورزی و بوه منظوور توممین
نیازهای گفتهشده مصرف میشود .بوه طووری کوه سوح
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باالیی از حجم آب انهار در بخوش کشواورزی و از مجمووع

به احتمال زیاد تبدیل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی

آبهای زیرزمینی شامل چاه عمیق و نیمه عمیق ،قنوا و

شده و حتی اقلیم و محیط زیست منحقه را تغییور خواهود

چشمه؛  64درصد در بخش کشاورزی 29 ،درصد در بخش
شرب و  7درصد در بخش صنعت استفاده مویشوود  .ایون
آمار بیانگر اهمیت زیاد فعالیتهوای کشواورزی در توممین

داد .این امر میتواند به انتشوار آالینودههوا و موواد سومی
استفاده شده در فعالیتهای کشواورزی و صونعتی در هووا،
بروز بیمواریهوای تنفسوی ،حتوی بوارش بواران نموک در

معاش و هزینههای زندگی افراد و بیانگر حجم و سح زیر
کشت زیاد این نوع تولیدا است .طبق آمارنامۀ کشاورزی
( ،) 1396نگاهی به نوع و الگووی محصووال کشوتشوده

بسیاری از استانهای همجووار و در نتیجوه زیسوت ناپوذیر
کردن منحقه و آوارگی میلیونها نفر در آیندهای نه چندان
دور منجر شوود .ایون خحرهوا و تهدیودها در واقوع بیوانگر

بیان کنندۀ سهم زیاد کشت آبی نسوبت بوه دیوم و تولیود
محصوالتی است که عالوه بر کمبود آب و شرایط بحرانوی

آیندههای محتمل و امکان پذیری است ،که روشنگر نیاز بر
هماهنگی و انجام اقداماتی جدی و آینده نگرانه چه از سوی

در این عرصه مح صوالتی آب بر نظیر گوجوهفرنگوی ،پیواز،
گندم و غیره بوده که شاخص رد پوای آب در آنهوا رقموی
درخور توجه است .توجه نسبی به توان اکولوژیکی منحقوه

ارگانهای مدیریتی مرتبط و چه از سوی نهادهای مردموی
برای جلوگیری از هر گونه وقایع زیستی و پیامدهای منفی
اجتماعی و اقتصادی و در نهایت ،پایداری هور چوه بیشوتر

در الگوهای کاربردی کشت ،عودم تمرکوز بور مؤلفوههوای
غیرطبیعووی نظیوور نیوواز بووازار و مزیووت نسووبی در تولیوود

منابع آبی به منظور دستیابی به توسعۀ پایدار است.

محصوال و الگوهای مود نظور ،در مقابول فوراهم نبوودن
زیرسوواختهووای فنووی ،مووالی و دانشووی کووافی در تولیوود
محصوال جایگزین و متناس بوا شورایط اقلیموی بورای
کشاورزان و مناسبا قانونی ناقص در تحقق الگوی کشوت
متناس  ،به بروز بهرهوری و عملکرد ناقص و استفادۀ غیور
بهینه از منابع آبی در این بخش منجر شده و حتی سوح
تولید ،درآمد و اشتغال ناقص و نا پایداری را رقم زده است.
از سووویی ،طبووق آمووار منتشرشووده از سووازمان آب
منحقووهای اسووتان آ ربایجووان شوورقی (  ،) 1397میووزان
بارشهای تحقق یافته در شهرستان تبریز در بیشتر سالها
روندی نزولوی داشوته اسوت .کواهش حجوم بوارشهوا در
محدودۀ شهرستان تبریز به کاهش خایر آبی منجر شده و
از طرفی ،تمرکز بر فعالیتهوای کشواورزی و بهورهبورداری
بیش از حود از منوابع آب سوححی و بوهویوژه زیرزمینوی،
گسترش تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیوق و در نتیجوه،
کاهش سح این خایر و میزان آبدهی آنهوا را بوه هموراه
داشته است .تداوم چنین شرایحی به دلیل خسار هایی که
میتواند در بستر دشتها ایجاد کند و موج

نشست آنان

شود ،جبوران ناپوذیر و فاجعوهبوار اسوت و حتوی وضوعیت
معیشوتی و زیسوتمحیحووی ایون منحقوه را موویتوانود بووا
مشکال عدیدهای مواجه سازد .به طوری کوه بوا کواهش
آبدهی و خشک شدن رودها و انهار در بعدی گستردهتور و
تحت تمثیر قرار گرفتن دریاچۀ ارومیه هوای معتدل منحقه

بحث و نتیجهگیری
در محالع ۀ حاضر هدف یافتن عوامل کلیدی تمثیرگوذار در
آیندۀ منابع آبی شهرستان تبریوز اسوت .ایون امور بنوا بور
رویکرد آیندهپژوهی به منظور برنامهریزی و سیاستگذاری
صحی و منحقی انجام گرفت .در این رویکرد سعی شد توا
با دقت عوامل کلیدی مؤثر بر موجودیت منابع آبی در افق
دید  1420و طبق ساختار مدیریت یکپارچۀ منوابع آبوی
(  ،) IWRMاز میان عوامل متعدد انتخاب و نسبت به تحبیق
این عوامل با ابعاد و محورهای سند آمایش سرزمین استان
آ ربایجان شرقی اقدام شود.
بر این اساس 46 ،عامل اولیه طبق محالعا معتبر در
این حوزه و نیز زیر نظر گروه خبرگان و با استفاده از روش
دلفی شناسایی شد  .در ادامه ،با اسوتفاده از مواتریس آثوار
متقاطع  16عامل بوه عنووان متغیرهوای کلیودی در ایون
سیستم معرفوی و در نهایوت ،ایون عوامول بوا راهبردهوای
موودیریتی موود نظوور در بخووش آب سووند آمووایش اسووتان
آ ربایجان شرقی مقایسوه شود  .طبوق تحلیولهوای اولیوه
مالحظووه شوود ،عواموول منوودرج بوور مبنووای محالعووا
صوور گرفتووه بووه همووراه نظور کارشناسووان منووابع آبووی،
راهبردهای محر در سند آمایش را تحت پوشش قرار داده
و عالوه بر آن ،مواردی در محالعۀ حاضر بررسی شده که در
سند آمایش استان لحا نشده است؛ که از جمله مهمترین
عوامل میتوان به سواد آب ،تشکلهای مردم نهاد ،تغییورا
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اقلیمی ،میزان بارش و انتشار آالیندهها به عنووان عوواملی

اجتماعی  -اقتصادی آب با عرضوۀ آب از طریوق کنتورل و

که در آیندۀ منابع آبی اثرگذار بوده و باید در این رویکرد و

موودیریت اداری و بوودون آسووی

رسوواندن بووه پایووداری

تدوین استراتژیها لحا شود ،اشاره کرد  .بر این اساس ،در
جدول  7طبق بررسی و نیز ادغام متغیرها  15متغیور بوه
عنوان عوامل کلیدی و مؤثر بر آیندۀ منابع آبی شهرسوتان

اکوسیستم است ،به طووری کوه بتووان بوه یوک سواختار
یکپارچه و با حفظ تعادل پایدار در این حوزه دست یافت.
به این منظور ،عواملی که میتوانستند به عنوان متغیرها و

تبریز شناخته شده است که از مجموع آنوان  7متغیور بوه
عنوان عوامل زیستمحیحی 6 ،متغیور بوه عنووان عوامول
اقتصادی – اجتماعی و  2متغیر به عنوان عوامل مودیریتی

پیشرانهای کلیدی ایفای نقش کنند شناسایی شد ،توا بوا
اعمال سیاستها و راهبردهای اجرایی صحی بتوان به این
مهم نائل شود .از ایونرو ،در اداموه سیاسوتهوای اجرا یوی

در سیستم مدیریت یکپارچۀ منا بع آبی مؤثر واقع شدهاند.
همانطور که گفته شد ،هدف از برنامهریزی و مدیریت

مناس با در نظر گرفتن عوامل کلیدی و پیشرانهای مؤثر
بر آینوده منوابع آبوی شهرسوتان تبریوز ارائوه و پیشونهاد

منابع آب انحبواق هور چوه بیشوتر تقاضوای سیسوتمهوای

میشود:

جدول  .7لیست نهایی عوامل کلیدی ،پیشرانهای مؤثر و سیاست های اجرایی
عوامل کلیدی

تمثیر تغییرا اقلیمی

کیفیت آب

بهرهوری اقتصادی
آب

سرمایهگذاری در
بخش تممین،
مصارف و
زیرساختهای آبی

تمثیر تغییرا بارش

الگوی کشت

پیشرانهای مؤثر

سیاست اجرایی

 انتشار گاز های گلخانهای ب ر اثر احتراق سوختهای فسیلی استهالک ازن جنگلزدایی کاربری های زمین و تناسبا آن با توان اکولوژیک شبکه های آبرسانی موجود (سدها ،سیستمهای آبیاری و )... گونههای بیگانه و ناسازگار در نتیجۀ تغییر زیستگاه -کیفیت و کمیت توزیع آب در فضا و زمان

کنترل افزایش سح انتشار آالینده ها و نیز گازهای گلخانهای ب ر اثر احتراق سوختهای
فسیلی با استفاده از انرژهای پاک و به صرفه؛ وضع استانداردهای قانونی و اقداما اجرایی
مناس به منظور جلوگیری از قحع بیرویۀ درختان و تخری جنگلها و اختصاص
ب ودجۀ کافی از طریق نهادهای دولتی به منظور احیای جنگل ها و مراتع؛ جلوگیری از
سدسازیهای نابجا و غیراقتصادی به منظور حفظ چرخۀ اکولوژیک؛ تمرکز بر پتانسیلها
و توان اکولوژیک منحقه در برنامه ریزی همسو با هسته های کلیدی توسعه

 زراعت شیمیایی و ت خلیۀ ز هاب کشاورزی پساب های صنعتی و فاضالب های شهری و روستایی چگونگی دفن زبالهها و آثار شیرابهها کاربرد تکنولوژیهای نوین در امر تصفیه حجم پر آب در فرایندهای تولیدی زیرساخت های علمی ،فنی و مالی رغبت و گرایش در استفاده از تکنولووژی هوای نووین وه وشمندسازی تولید به ویژه در بخش کشاورزی
 بودجهبندی و شرایط قانونی و امنیتی موجود در زمینۀسرمایهگذاری در بخش تممین ،مصارف و زیرسواختهوای
طبیعی و غیرط بیعی آب
 معافیت های مالیاتی اعحای وام هایی با شرایط مناس در نرخ سوود و زموانبازپرداخت
 جذب سرمایههای داخلی و خارجی در امر توسعه و بهبودزیرساختها
 تغییر در سح دما ،تبخیر و رطوبت سالمت اکوسیستم و سح انتشار آالیندهها زیرساخت های طبیعی و غیرطبیعی موجود تراز آب های سححی و زیرزمینی و کمیت و کیفیت آب سح کشت آبی یا دیم سح تقاضای جامعه و نیاز بازار مزیت نسبی محصوال تولیدی الزاما قانونی در نوع محصوال صادراتی و وارداتی با توجهبه سح آب مجازی
 -دانش فنی و بودجۀ مکفی به منظور اصال الگوی کشت

رعایت حد استاندارد تخلیه و پخش فاضالب یا هر نوع آلودهکننده از منابع متفرقه به
آب های پذیرنده به همراه ایجاد الزاما قانونی و با استفاده از تکنولوژی های نوین و
سیستم های بازچرخانی به منظور بازیابی و استفادۀ بهینه و اقتصادی از منابع آب؛
جلوگیری از بر داشت بی رویه ،آلودگی و شوری منابع آب زیرزمینی از طریق تشکیل بازار
آب و خرید حق برداشت
هوشمندسازی ف رایند ت ولیدی در استفاده از تکنولوژی های نوین ،بهخصوص در زمینۀ
سیستم های آبیاری در کشاورزی ( استفاده از سنسورهای هوشمند و دقیق ،آب پاشی با
پهباد ،سیستم هوشمند آبیاری فضای سبز و غیره) ،تدوین تقویم آبیاری (زمان و مقدار
آبیاری) ،تسحی مناس اراضی ،تراکم کاشت و کوددهی در کشاورزی به منظور بهبود
بازدهی و عملکرد محصوال تولیدی
گسترش سرمایهگذاریها در زمینۀ خیرهسازی بهینه و مناس مخازن ،کنترل ظرفیت
برداشت و پمپاژ صحی و متعادل از آبهای زیرزمینی از طریق تجهیزا کاراتر نظیر
کنتورها ،افزایش راندمان انتقال آب و الیروبی های مناس  ،بازیافت آب از طریوق
سیستمهای بازچرخانی و غیره .سورمایهگوذاری و اختصواص بودجوه در احیوای
زیرساختهای طبیعی (جنگلها ،مراتع ،رودخانهها ،تاالبها) به منظور تمم ین منابع آبی،
غنیسازی خاک ،بهبود کیفیت آبوهوا ،کاهش انتشار کربن ،حفاظت از زیستگاههای
طبیعی و بهبود شرایط اشتغال و کس درآمد در روستاها و عدم تمرکز در زندگی
شهری و غیره
این متغیر به عن وان عاملی محیحی محر بوده که تمثیرگذاری بسیار زیادی را در سیستم
مد نظر داشته و بهجز دستکاری هایی نظیر بارورسازی ابرها چندان قابل سیاستگذاری
ن یست.
تغییر الگوی کشت و کاشت محصوال متناس با هیدرواقلیم؛ بررسی مزیت نسبی
محصوال تولیدی بر مبنای شرایط بازارهای داخلی و خارجی؛ ممنوعیت کشوت
محصوال آببر و در کنار آن ،معرفی محصوال جایگزین و متناس با شرایط اقلیمی
برای کشاورزان؛ فراهم کردن زیرساختهای فنی ،مالی و دانشی کافی توسط ارگانهای
دولتی و با همکاری نهادهای مردمی و دانشگاهی
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ادامۀ جدول  .7لیست نهایی عوامل کلیدی ،پیشرانهای مؤثر و سیاست های اجرایی
عوامل کلیدی

پیشرانهای مؤثر

تغیی را در خایر و
برداشت آبهای
سححی و زیرزمینی

 سح و حجم بارش ها و جریان روانابها سح تغذیۀ آب های زیرزمینی رعایت حقابه ها و الزاما قانونی متناس کیفیت حیا اکولوژیک منحقه -سرمایهگذاری های زیرساختی متناس

تشکل های مردم نهاد
یا NGOs

 سح آگاهی و دانش عمومی در اجتماع حمایت های قانونی و ساختارمند از سمنها -تسهیال و بودجۀ مورد نیاز در راستای فعالیت سمنها

نوآوری و گسترش
فناوریهای
بهرهبرداری از آب
تنظیم آییننامهها،
توافقنامه ها ،ق وانین و
مقررا بهروز در
چگونگی توزیع،
برداشت و مصارف
آبی

سواد آب

حجم تولیدا
کشاورزی ،دام ،طیور
و آبزیان در واحد
سح

انتشار گازهای
گلخانهای و آالیندهها

هماهنگی در
مدیریت منابع آب

توان اکولوژیک

 تبادل اطالعا و تکنولوژی زیرساخت های مالی شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری ارتباطا دانشگاه و صنایع و تشکیل شبکۀ متخصصا ن (نظیرکلینیک صنعت)
 استانداردها و الزاما قان ونی متناس در سهمبندی و تنظیمحقابهها
 قانون مالیا سبز و کنترل انتشار آالیندهها یارانه ها یا معافیت های مالیاتی (نظیر یارانۀ کشاورزی) قوانین کارا ،تسهیلگر و جامع برای سرمایهگذاریهوایزیرساختی (داخلی و خارجی)
 کارکرد نظام آموزشی عملکرد و سح فعالیت سمنها کانالهای اطالع رسانی و شفافیت موجود در اجتماع سیستمهای مؤثر اطالعا آب تبادل و ارتباطا علمی بین دانشگاه ها و سازمانهای مربوطه(آبفا ،آب منحقه ای ،جهاد کشاورزی ،سازمان محیط زیست)
 تقاضا و نیازهای مصرفی جامعه حجم و کیفیت آب در دسترس میزان انتشار آالیندهها سالمت اکوسیستم و کیفیت خاکهای کشاورزی یارانههای کشاورزی مدیریت ظرفیتهای اکولوژیکی با تقاضای بازارهای هدف زیرساخت های فنی ،مالی و علمی متناس استفاده از سوخت های فسیلی یا انرژی های پاک نهاده های کشاورزی (کود و سم) فاضالب های خانگی و صنعتی سهم تکنولوژی های نوین در فرایند تولید و تصفیه همسویی مدیریت منابع آب با برنامهریزی توسعه ملی تنظیم برنامه های مدیریتی در سح کالن و حوضهای تعامل سازنده بین سازمان های مردمنهاد و سازمانهایمدیریتی مرتبط به منظور رفع چالش های منابع آب
 پتانسیل ها و توان های محیحی موجود در منحقه چگونگی ب هرهبرداری از منابع و میزان هدررفت آنها -کاربری اراضی

سیاست اجرایی
کنترل سح بر داشت از آبهای زیرزمینی و رعایت حقابهها از طریق وضع استانداردها و
الزاما قانونی ( صدور هر گونه مجوز بهرهبر داری از حوضه) و نیز استفاده از روشهایی
نظیر نص کنتورهای هوشمند؛ حمایت فنی و مالی جهاد کشاورزی از طر هوای
کشاورزی متناس و سازگار با ش رایط کم آبی منحقه به منظور تممین نیازهای مصرفی و
توسعه ای؛ اجرای طر های به منظور افزایش نفو پذیری خاک (نظیر جوایگزینی
سنگفرش به جای آس فالت ،کاشت درختان متناس با اقلیم و غیره)؛ تغذیۀ آبهای
زیرزمینی به صور طبیعی (از طریق چرخۀ آب) و هم از طریق فرایند های انسانی -
محیحی ( تغذیۀ مصنوعی آب های زیرزمینی یا به بیانی ،انتقال رواناب سححی بوه
تاالب هایی مصنوعی با نفو پذیری زیاد از طریق روشهایی نظی ر حفر چاه جذب ،پخش
پساب روی زمین ،هدایت رواناب یا سیالب به داخل کانال های پخش و غیره)
استفاده از سرمایه های انسانی و دخالت آنان در حوزۀ تصمیمگیری و سهیم کردن آنان در
حفظ منابع آب ،از طریق همکاری و حمایت مالی سازمان های مربوطه (شرکت آبفا و آب
منحقهای و غیره) با سمن ها در قال آموزش و تغییر رفتارهای مصرفی قشرهای مختلف
جامعۀ هدف به منظور آرمانها و اهداف بلندمد این سازمان ها و حفظ پایداری منابع آب
و تحقق فرایند توسعه
تکنولوژی های نوین در تولید محصوال با کارایی زیاد در مصرف آب (تحت تمثیر
سیستم های آبیاری جدید ،روشهای نوین زراعتی ،فنی (مانند استفاده از خنککنندههای
نوین در تولید برق نیروگاهها) و حتی مدیریتی و سازمانی؛ نوآوری و گسترش فناوری در
کنترل آلودگی و تصفیۀ فاضالبها (نظیر سیستم بازچرخانی آب)؛ فراهم کر دن بستر
مناس در تبادل بین المللی اطالعا و تکنولوژی
اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی نظیر یارانهها و مالیا های متناس با نوع کاربری و
اعمال استانداردهایی در چگونگی تسهیم آب در حوضه های آبریز ،به منظور رعایت
حقابههای حوضۀ آبریز و کنترل مقدار آب مصرفشده توسط کاربران از سیستم آب
طبیعی در مد زمان مشخص؛ کنترل مستمر تخلیۀ مواد زائد در جریان آب و تعیین
سح بهینهای از کمیت ،کیفیت ،زمانبندی و محل تخلیۀ مواد از طریق استانداردهای
قانونی؛ تعیین حدود و استانداردهای تکنولوژیکی و ال زاما استفاده از فناوریهای خاص
برای کاهش مصرف آب یا حجم ضایعا و زبالهها
افزایش سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ هدف از طریق آموزش و فرهنگسازیهای مرتبط به
منظور مقابله با پدیدۀ اسراف و اتالف منابع آبی و ناپایداری الگوهای ضد توسعه و فعلی
مصرف با کمک نظام آموزشی و همکاری سمنها؛ اطالعرسانی و شفافسازی و بهویژه
افزایش آگاهی ها از کمبود آب به وسیلۀ سازمان های مربوطه و آموزش های علمی برخور د
با آن در بهرهبرداری ،مدیریت و حفاظت از آب با همکاری نظام علمی کشور
تولید محصوال کشاورزی و دامی متناس با توان اکولوژیک و ویژگی های طبیعی و
اقلیمی محیط؛ منع یا کاهش تولید محصوالتی با میزان زیاد شاخص رد پای آب
(صیفیجاتی همچون هندوانه) و واردا این نوع محصوال  ،در مقابل خودکفایی و
صادرا محصوالتی با حجم آببری کمت ر؛ مدیریت قوی تر جهاد کشاورزی در تعیین نوع
محصوال تولیدی ،الگوی کشت متناس  ،حذف واسحههای بدون کارایی و اشاعه و
تسهیل استفاده از تکنولوژیهای نوین به منظور افزایش عملکرد و بهرهوری محصوال
کشاورزی
ملزم کر دن صنایع به استفاده از فیلترها و سیستمهای تصفیه (بهویژه تصفیۀ فاضالبها) به
منظور کاهش سح آالیندگی آب ،خاک و هوا و برای بازیابی و استفادۀ مجدد و بهینه از
آب؛ استفاده از سوختهای پاکتر به منظور کاهش اثر گازهای گلخانه ای و گرم شدن
زمین
گسترش همکاریهای مدیریتی در سحو محلی و بین سازمانهای آبفا ،آب منحقهای،
جهاد کشاورزی و نیز شهر داری ،بودجه بندی منحقی در تحقق وظایف هر یک و تدوین
اصول و استاندار د های قانونی منحبق با برقراری تعادل پای دار منابع آبی؛ گسترش
همکاری ها در سح حوزهای و یا حتی ملی و ف راملی به منظور توجه هر چه بیشتر در
حفظ تعادل اکولوژیک منحقه
بررسی توان اکولوژیکی منحقه با استفاده از شناسایی منابع ،تجزیه و تحلیل آنها و در
نهایت ارزیابی و طبقهبندی سرزمین؛ طبقهبندی فعالیت های تولیدی ،خدماتی و
گردشگری و غیره محابق با طر آمایش سرزمین استان و ویژگیهای اک ولوژیک منحقه و
در نتیجه ،کاربریهای اصولی و منحقی بر مبنای بازدهی و کارایی هر چه بیشتر منابع
اقتصادی
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