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 چکیده
توانندد در یدم محدیغ افرافیدایی یداد یدا در ف دای         منابع آبی تحت تأثیر عوامل متعددی است که این عوامل می  سیستم

است که شدرایغ دسدتیابی بده مندابع آل سدا م را بدا مشدکال          ای گونهگذاری به  ریثتأگذار باشند. گاه این  ریثتأتری  گسترده

 مدیریت و ریزی برنامه از ریزی و مدیریت منابع آبی را به چا ش کشانده است. هدف رو سایته و کارایی برنامه های روب گسترده

 و اداری مددیریت  و کنترل طریق از آل ۀعرض با آل اقتصادی -ااتماعی های سیستم قاضایت بیشتر چه هر انطباق ،آل منابع

آل  ۀعرضتواند با شناسایی عوامل کلیدی و اثرگذار چه از سوی  است. این امر می اکوسیستم پایداری به رساندن آسیب بدون

حاضر تالش شده است تا بر مبندای   ۀمطا عر د ،رو . از ایندشوهای مختلف اامعه میسر  و نیز از سوی تقاضای مصرفی بخش

 1420شهرستان تبریز در افدق   لمنابع آ ۀآینداثرگذار در های  پیشران، متفیرهای کلیدی و منابع آبی ۀیکپارچدیدگاه مدیریت 

و بدا  عامل او یه زیر نظر گروه یبرگدان   46 ،. بر این اساسشودشناسایی شده و در نهایت راهبردهای سیاستی مناسب اعمال 

به منظور تعیین عوامل کلیدی در این سیستم با استفاده از ماتریس  ،در ادامه شد. شناساییمرور منابع و د فی  استفاده از روش

محیطی و اقتصادی بیشترین سهم را به عنوان  عوامل زیست دهد نشان میهای نهایی  . یافتهدشعامل معرفی  15متقاطع را  یثتأ

منابع  ۀسازندرود پیشران  و انتظار می داشتیواهند  منابع آبی ۀآیندر ب ریتأثیر بیشت و رندداموعه متفیرهای اصلی در این مج

 محیطی و اقتصادی باشد. های زیست شهرستان از بین مؤ فهبی آ

 .متقاطعتأثیرا  (، ماتریس IWRMمنابع آبی )یکپارچۀ مدیریت عوامل پیشران،  : کلیدواژگان
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 مقدمه

 اقتصاد، در مورد توجه مفاهیم و تعاریف ترین اصلی ۀجمل از
 رشود  کسو   کوه  طووری  به. است اقتصادی ۀتوسع و رشد

داخلی  ناخالص تولید را آن اصلی محور که مناس  اقتصادی

(GDP
 حاضر عصر های دغدغه ترین مهم از دهد؛ می تشکیل (1

 در ریوزی  برناموه  مرکزی ۀهست عنوان به و رود می شمار به
 عاملی تواند امر می این که چرا شود، یم تلقی مختلف جوامع

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

 مورد همواره اقتصادی رشد فرایند به بخشی سرعت ،رو این از
مشکل اینجاست که ا ما .است گرفته جوامع مختلف قرار توجه

در سوح  تولیودا     روزافوزون تمرکز بر این امر و افوزایش  

از گسترده  برداری ساز بهره زمینه و غیره، شاورزیصنعتی و ک

منابع طبیعی، بدون توجه به سح  پایداری این منابع بوده 
تجدیدناپذیری و یا گاه به  دلیلاین منابع به  ،است. از سویی

مصرفی در  ۀفزاینددر کنار روند کاهنده  بازتولید میزاندلیل 

در میان  ند.ا سمت تقاضا با خحر زوال و نابودی مواجه شده
آب به عنوان عاملی  ،هاهای طبیعی و در واقع در صدر آن نهاده

شود،  بحرانی در امر تولید تلقی می ۀنهادبسیار ارزشمند و یک 

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

 بدون آن قابل تصور نیست. 
از  آب و ۀعرض ۀکاهند، در کنار روند گذشته های در سال

، موجودیت این نهواده  فزایندهتقاضای مصرفی  ،دیگرطرف 

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

 مهار مدیریتی راهکارهای مبنای بر وجودآمده به تعادل عدم

  سور  و آبوی  بحران گرفتن شد  و شدن گستردهبه  نشود،

 یلفرام وی لمسح  محلی،  در ها تعارض و ها اختالف گرفتن
 آبی منابع وجود از اطمینان بدون ،بنابراین. انجامید خواهد

 ثبوا   یوک  به توانست نخواهد ای جامعه چه بساکا تا قابل

 دست شده تضمین و محلوب اجتماعی و اقتصادی سیاسی،
 شافوزای  رونود  کنوار  در آب ۀمسوئل  ،اموروزه [. 2و  1] یابد

 از متقابل، وابستگی و شدن جهانی اقلیمی، تغییرا  جمعیت،

 یلو م امنیوت  توممین  در شوده  محور   اصولی  عوامول  جمله

مانند کشور ایران  را خشک اقلیمی ویژه به که است کشورهایی
های آبی  کنند. باید توجه داشت که شرایط سیستم می تجربه

د بر توانن تحت تمثیر عوامل متعددی است که این عوامل می

                                                                 
1. Gross Domestic Product 

گذار  تری اثر یک محیط جغرافیایی خاص یا در فضای گسترده

تواند شرایط  است که می ای گونهگذاری به  باشند. گاه این اثر

 رو هروبای  بی به منابع آب سالم را با مشکال  عدیدهدستیا

به چالش کمبود منابع آب که  تر عمیقتوجه  ،رو سازد. از این
، شناخت دالیل ]3[ نی بودهدر سح  جهانی همواره رو به فزو

 خواهد داشت زیادینابع آب اهمیت آبی و لزوم مدیریت م کم

به شناسایی عوامل  تواند ی میفرایندتحقق چنین  ،و از طرفی
 ۀارائو آبوی و نیوز    کلیدی در وقوع چالش کمهای  و پیشران

و  ها اختالفهای آبی،  راهبردهای مدیریتی در تقابل با بحران

شناسایی این  ،بنابراین. دمنجر شوجامعه  در سح  ها تعارض

از سووی تقاضوای    نیوز از سوی عرضه و تممین آب و  عوامل
های مختلف جامعه نظیر بخوش کشواورزی،    مصرفی بخش

و نیز کنترل محلوب اثرگذاری  چگونگی..، .صنعت، شرب و

آبوی   کوم در مرتفع ساختن مشکال  و بحران  تواند می ،آنها
 امر مستلزم بررسی سیسوتماتیک  ، که اینباشد مهمبسیار 

 و منابع ابعاد درمنابع آبی  های سیستمگذار بر  ریثتمعوامل 

 ،رو از اینآنهاست.  مکانی و زمانی های مقیاس و آب مصارف
در  اجورا  قابل رسمی روش یک ۀارائ ۀ حاضرمحالع از هدف

مدیریت  به مربوط مسائل برایشناسایی عوامل کلیدی مؤثر 

 ای منحقه سح  در چارچوب این و است بآ منابع ۀیکپارچ

 .شوود  می ارزیابی و استفاده منابع آب شهرستان تبریز برای
مد نظر، به همراه مروری  ۀمسئلدر ادامه با تمرکز بر  ،بنابراین

 ه و روششود بررسوی   تحقیوق  الگووی بر ادبیا  موضووع،  

بعد از شناسوایی   ،. در ادامهتشری  خواهد شد شده استفاده
راهبردهای مدیریتی در نهایت  ،فراینددی در این عوامل کلی

 شد. الزم ارائه خواهد

 تحقیقپیشینۀ 
 های نظری پایه

 نامشوخص  آبی منابع و مصارف حجم آتی وضعیت و آینده

  نشدنی کنترل عوامل علت به ها قحعیت عدم این از بعضی. است

 تمثیرگوذار  عوامول  دیگر اما آید، به وجود می وهوا آب مانند

 قورار  جهوان  موردم  جمعی های انتخاب ثیرتم تحت ندتوا می
 جمعیوت،  رشود  و درآمد شامل تواند می عوامل این. گیرند

 بوه  آب تخصویص  آب، هوای  زیرسواخت  در گوذاری  سرمایه

 تغییوورا  و آب موودیریت اصووال  مختلووف، هووای اسووتفاده
 اقداما  و سیاسی های گیری تصمیم. باشد غیره و تکنولوژیکی

 تقاضای و عرضه در اساسی عامل جهان، فرادا از نفر میلیاردها
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مدیریت  و ریزی برنامه ،رو این از. ]3[ است بلندمد  در آب

 ابعاد به تر دقیق نگاهی به و است دشوار بسیار امری آب منابع

تدوین  به منظور رو  پیشۀ آیند تحقق در مختلف متغیرهای و

به  رسیدگی منظور به .نیاز داردراهبردهای مدیریتی صحی  
 فعاالنه آب گذاران سیاست و مدیران از بسیاری ها، چالش این

 تقاضوای آب  و عرضوه  سمت مدیریت راهکارهای دنبال به

 بهوره  یک از آنها هر نسبی مزایای از تا امیدوارند و هستند
 مدیریتی های استراتژی نوع از دو هر زمان هم پیگیری .ببرند

 منابع یکپارچه مدیریت مورد در ای گسترده ادبیا  در اغل 

IWRM) آب
  ( صور  گرفته است.1

 و هوا  گیوری  تصمیم به آب منابع مدیریت و ریزی برنامه
 آب به مربوط مشکال  حل منظور به که دارد اشاره اقداماتی

 اتخوا   آبوی  منوابع  از اسوتفاده  در بیشوتر  مزایوای  کس  و

 آبوی،  پر از ناشی تواند می آب به مربوط مشکال . شوند می
 که زمانی. باشد آلودگی ۀنتیج در کیفیت کم آب ای آبی کم

 انجوام  نگور  آینوده  و دقیق مدیریتی و ریزی برنامه نوع هیچ

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

 مالز اقداما  انجام آب، منابع مدیریت و ریزی برنامه ۀوظیف

 ها خسار  از دوری منظور به مشکال  این به رسیدگی برای

. اسوت  آبوی  منوابع  اجتمواعی  و اقتصوادی  مزایای کس  و
 و تومثیر  شوامل  آب منوابع  مدیریت و ریزی برنامه ۀمحدود

 پویوا  و مجزا زیرسیستم سه میان در ادغام و تعامل تکمیل

 -اجتمواعی  زیرسیسوتم  وهووایی،  آب های زیرسیستم شامل
  .[5و  4] است نهادی زیرسیستم و اقتصادی

 طووور بووه ،(IWRM) آب منووابع ۀیکپارچوو موودیریت

 را آب منابع و پرداخته زیرسیستم سه بررسی به سیستماتیک

 آنها مکانی و زمانی های مقیاس و آب مصارف و منابع ابعاد در
 آب، پایدار و کارآمد عادالنه، ۀتوسع منظور به همچنین ،]6[

. [5و  4] کند می مدیریت محیحی یستز منابع سایر و زمین

 منابع ۀیکپارچ مدیریت و ریزی برنامه اساسی هدف ،در واقع
 -اجتمواعی  های سیستم تقاضای بیشتر چه هر انحباق ،آب

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

 بدون و( زیرساخت و قوانین/  آب مقررا ) اداری مدیریت و

 1 شوکل . ]7[ اسوت  اکوسیستم ایداریپ به رساندن آسی 
 توجه مورد زمینه این در باید که ای وابسته های زیرسیستم

                                                                 
1. Integrated Water Resources Management 

  2آب منابع های سیستم در تغییرا  .دده می ارائه را گیرند قرار

(W )یعنوی  مورتبط،  زیرسیستم سه در تغییرا  ۀواسح به 

4اقتصادی -اجتماعی سیستم ،(C) 3وهوایی آب سیستم
 (SE )

 مهم متغیرهای. شود  می هدایت ،(M) 5تیمدیری سیستم و
 ۀتوسوع  جمعیوت،  رشود  :از ندا عبار  اجتماعی و اقتصادی

 و آب از استفاده های شیوه و تکنولوژیکی تغییرا  اقتصادی،

 اقتصادی، ۀتوسع شناختی، جمعیت تغییرا  مثال، رایب.  زمین
 مستقیم طور به جغرافیایی شرایط و تکنولوژیکی های نوآوری

 کاربران توسط آب تقاضای و آینده در آب مصرفی وهایالگ بر

 تومثیر  وهووایی  آب سیسوتم . ]8[ گذارنود  موی  تمثیر مختلف

 تغییرا  طریق از آب ۀعرض و دسترسی قابلیت بر مستقیمی
 ماننود  مدیریتی ۀمداخل ،سرانجام. دارد تبخیر و بارش دما،

 و قووانونی اسووتانداردهای آب، تخصوویص هووای اسووتراتژی

 و اجتمواعی  نظوام  تغییورا   موجو   سیاسوی،  یها مداخله
 آبی های سیستم بر زیادی تمثیر، نتیجه در و شود می اقتصادی

 ،شود دیده می 1 شکل در که طور همان .]9[ اشتگذ خواهد

( SE) اجتماعی -اقتصادی سیستم و( C) وهوایی آب سیستم
 .هستند( W) آبی منابع های سیستم در تغییر اصلی عاملدو 

بووه عنوووان عوواملی  (M) آب منووابع دیریتمو  ،همچنوین 

 بین پایدار تعادل به دستیابی برای و استکننده محر   تعدیل

 طریق از مثال رایب ،SE در آن تمثیر طریق از) آب تقاضای
 طریق از) آب ۀعرض و( آب و زمین از استفاده های سیاست

 هوای  گوذاری  سورمایه  طریوق  از مثال رایب ،W بر آن تمثیر

 . دشو می استفاده (آب توزیع یبرا زیربنایی
های اثرگذار بر  ساختاری جامع از سیستم ،بر این اساس

 ءجز به ءجزشود، که بررسی  موجودیت منابع آبی شناخته می

 ایی عوامول و ر شناستواند د می یکر هر برگذار یثتمعوامل 

 ،بنابراین. دکن زیادیکلیدی در این حوزه کمک های  پیشران
بروز شرایط  ۀنتیجدر  ،و از طرفی شدهیادالگوی به با توجه 

از ای  هدجغرافیای گسوتر های متعددی که  آبی بحرانی و کم

های آتوی و   است، بررسی چالشده کرجهان را درگیر خود 
آبی در این  کمشی از بحران تواند نا ای که می خحرا  عمده

ایون  ، اهمیتی بیش از پیش خواهود داشوت.   محدوده باشد

توجهی در این  درخورشد تا محالعا  گسترده و  سب مسئله  

مدیریت منابع آب در طیف وسویعی از   ه وشدزمینه انجام 

                                                                 
2. Water Resource Systems 
3. The Climate System 
4. The Socio-Economic System 
5. The Management System 
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تووان بوه    موی  محالعا ترین  از مهم بررسی شود.ها  مقیاس

 دورنمای، 1(WWVآب ) انیجه انداز چشم مانند هایی پروژه

 اشاره 3(GWFجهانی ) های آب آیندۀ و 2(GWOآب ) جهانی

نویسی به ارزیابی  که در آنها بر مبنای رویکرد سناریو کرد،
آن  از مقیاس جهانی و پس در آب تقاضای و دسترسی قابلیت

تمرکوز   2025، در افق زمانی یلم و ای قاره های در مقیاس

 و ریوزی  برناموه  بورای  جعوی را شده است. این محالعا  مر
اند؛ که بر مبنای آنها محالعا    دهکرارائه  آب منابع مدیریت

 ،شده است. در ادامه انجام  منظورهمین  بهتجربی دیگری نیز 

 شود. بخشی از این محالعا  پرداخته می بررسیبه 

 مطالعات تجربی

تورین   ای از مهوم  مجموعوه  ه اسوت در این قسمت سعی شد

. دشومنابع آب ارائه  مدیریت ۀزمینگرفته در   صورمحالعا  
بندی  که جمع داردفردی  های منحصربه ویژگی از آنها یکهر 

 .[16و 10و  4] است درخور توجه 1 این محالعا  در جدول

 

 وهوایی و اجتماعی و اقتصادی آبهای مدیریتی،  سیستممنابع آبی و زیر سیستم بین ۀرابط .1 شکل

 مدیریت منابع آب ۀزمینای از ساختار مطالعات تجربی در  خالصه .1جدول 

 ها ویژگی نویسندگان

 (2000) ریجسبرمن و گالوپین
 بعد جهانی

 محیحی، مدیریتی و نهادی زیستاجتماعی،  -های اقتصادی منابع آب از جنبه ۀیکپارچبررسی مدیریت 
 بحرانی های قحعیت عدم به توجه

 (2008) محمود
 ای و محلی بعد منحقه

 محیحی و مدیریتی زیستاجتماعی،  -های اقتصادی مدیریت پایدار منابع آب از جنبه
 محلی و ای با کاربرد منحقه سناریوهایی ۀارائ

 (2012) گالوپین
 بعد جهانی

 سیاسی و نهادی اجتماعی، اقلیمی، -آبی با بررسی عوامل اقتصادی منابع بررسی پایداری
 بحرانی ابعاد مبنای بر ءجز به ءجز و دقیق نگاهی با کیفی سناریوهایی تدوین

 (2014) دانگ
 ای بعد منحقه 

 از دید کلی آب منابع پایدار مدیریت به منظوریکپارچه  ریگی تصمیم چارچوب نوعی ۀارائ
 آب کمبود شکاف کردن پر برای مدیریتی اقداما  و راهبردهای ۀارائ

 (1391) زیبایی و نیکویی

 ای بعد منحقه
 آب منافع فعلی ارزش بررسی منظور به آب محیحی زیست و اقتصادی بررسی منافع

 آب بهینه ۀاستفاد در کشاورزی صنعت، شرب، بخش سه هر جامع بر دیدی

 (1393) یزدانیان و محمدجانی

 بعد ملی
 آب بحران مختلف ابعاد بررسی
 تجدیدپذیر آب منابع از صیانت منظور به الزم مدیریتی و سیاستی راهبردهای ۀارائ

 کشور آب بحران به نسبت جامع و کلی نگرشی

 (1395)باشی و رضایان  رضایان قیه
 بعد ملی
 کشور آب بحران به ایران و نگرش امنیتی نسبت در آبی بحران پیامدهای و عاداب شناسایی

 آب بحران با منحقی مواجهۀ و صحی  مدیریت برای مناس  عملی اقداما  و راهکارها ۀارائ

 (1396) غفاریان و کرمی
  بعد محلی

 محیحی زیست و یاقتصاد اجتماعی، بعد سه در آب، بحران با رابحه در امنیتی های چالش تمکید بر 
 ها چالش رفع به منظور هاییپیشنهاد ۀارائ

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

رو، مودیریت    هوای پویش   دلیل اهمیت بحران آب و چالش

از ابعاد مختلف و در مواردی به صور  یکپارچوه   منابع آب

شده اسوت. بررسوی    بررسی پایداری منابع آب به منظورو 
جهانی  ۀحوزدر بیشتر آنها  ر این محالعا  نشان دادت دقیق

شوده و راهبردهوایی کلوی در ایون      بحث منابع آبیی لمو 

اسوت. بوا توجوه بوه اینکوه هور منحقوه        ده شو زمینه ارائه 
جغرافیوایی،   شورایط  از لحوا   یفورد  منحصربه یها ویژگی 

تر در سوح    جزئی ۀمحالع، دارد غیره اقتصادی، اجتماعی و

و ر تعریف ب زیادیتواند تمثیر  ری و محلی میای، شه منحقه

 داشوته تعیین عوامل کلیدی و مؤثر در بحوث منوابع آبوی    
دسوتیابی بوه    بورای و راهبردهای مدیریتی متفواوتی   باشد

 ۀجنبو توجوه بوه    ،. از طرفیبوداهداف مد نظر نیاز خواهد 

هر دو ثر در منابع آب و بررسی عوامل مؤ ۀیکپارچمدیریت 
بوه   ،به طور کلی صور  گرفته اسوت ضا بخش عرضه و تقا

های اجتماعی، مدیریتی و نهادی  زیرسیستم ای که گاه گونه

 ،انود  بر منابع آبوی بووده  رگذار یثتمکه همواره عاملی مهم و 
 بررسینداشته و یا به طور کلی  محالعا در  کارکرد زیادی

شوده و   تفکیوک اند. این در حالی اسوت کوه نگواهی     شدهن

مودیریت   ۀعرصو در ثر ؤمهای  زیرسیستم تر بر اساس جزئی

بوه  توری را   تواند اطالعا  گسوترده  منابع آب، می ۀیکپارچ
تدوین راهکارها و راهبردهای مودیریتی بوه منظوور     منظور

رو  های موجود ارائه دهد. از این رفع موانع و مقابله با چالش

 به منظورحاضر در نظر دارد  ۀمحالعها،  در کنار این بررسی
 ۀپکپارچو به منابع آب پایدار، رویکورد مودیریت    دستیابی

تر  عرضه و تقاضا و در دیدی جامع ۀجنبمنابع آب را در دو 

 سوه  در هر تغییرا  ۀواسح موجود به های پیشرانبه لحا  

 مودیریتی  و اقتصوادی  -اجتمواعی  وهووایی،  آبسیستم رزی
، بلکه در یلمنه در سح   ۀ حاضرمحالع ،از طرفید. کنبررسی 

رو   هوای پویش   چالش ۀمحالعتر به  ای و جزئی حقهسح  من

شهرستان تبریز خواهد  شده بررسی ۀمنحقخواهد پرداخت و 
  بود.

 کار  روش

حاضر به لحا  هدف از نوع کاربردی، از نظور نووع    ۀمحالع
های اسنادی و پیمایشی اسوت و از   ترکیبی از روش ،تحقیق

وهوی،  پژ های جدید علم آینوده  بر اساس روش ،نظر ماهیت

تحلیلوی و اکتشوافی اسوت؛ کوه بوا اسوتفاده از ترکیبوی از        

 یقلمورو  ،. همچنوین دشو ی و کیفی انجام میمهای ک مدل

تان تبریز است. در شهرس حاضر مربوط به منابع آب ۀمحالع

افوق  پژوهوی افوق دیود مشخصوی ماننود       محالعوا  آینوده  

یا ی لمانداز کشور یا افق باالترین سند در حال اجرای  چشم
اسوناد   ،و در واقوع  1گیورد  مبنوای کوار قورار موی    ای  قهمنح

طیف زمانی و افوق   ۀکنند تعیینای  باالدستی در هر جامعه

 شده بررسی پژوه است. با توجه به ماهیت موضوع دید آینده
که در مورد منابع آبی است و افق دید بلندمدتی را طلو   

 کند، بر مبنای طر  آمایش سرزمین استان آ ربایجوان  می

که در آن موضوع منوابع آبوی و پایوداری     ،(1420قی )شر 

منابع طبیعی از جمله مسائل مهم و مورد توجه بوده است، 
حاضر قرار خواهد گرفت. در این  ۀمحالعمبنای  1420افق 

آوری اطالعوا  از روش پرسشونامه و     کار به منظوور جموع  

ا توسط خبرگان و ه های دلفی استفاده و پرسشنامه تکنیک
بریز کوه بوه وضوعیت موجوود     شهرستان ت آب نامتخصص

در دو مرحلوه تکمیول    ،این منحقه احاطه دارنود  منابع آب

با توجوه بوه ماهیوت پوژوهش از روش      ،همچنین د.شو می
 بررسی میزان تمثیر عوامل بر برایماتریس تمثیرا  متقاطع 

ثر در موودیریت همودیگر و شناسووایی عواموول کلیودی مووؤ  

تبریز استفاده خواهد شد که منابع آبی شهرستان  ۀیکپارچ

 MICMACافووزار کوواربردی  هووا از نوورم بوورای تحلیوول داده
مراحول انجوام تحقیوق در یوک      ،در ادامه. شود می استفاده

 شود. ( ارائه می2مدل مفهومی )شکل 

 ۀپیچیود انجوام محاسوبا     بورای  MICMACافوزار   نرم
افوزار ابتودا    در این نرماست. ده شماتریس متقاطع طراحی 

مود نظور را شناسوایی     ۀمنحقهای مهم در  ها و مؤلفهمتغیر

و  کند میوارد  آثارو سپس آنها را در ماتریس تحلیل کرده 

 ۀمنحقو میوزان ارتبواط میوان ایون متغیرهوا بوا        ،در نهایت
 .]17[شود  مربوطه توسط گروه خبرگان تشخیص داده می

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

، عدد «بدون تمثیر» ۀمنزلبه « صفر»شود. عدد  یسنجیده م
تمثیر » ۀمنزلبه « دو»، عدد «تمثیر ضعیف» ۀمنزلبه « یک»

« تومثیر زیواد  » ۀمنزلو بوه  « 3»و در نهایت عدد « متوسط

 nشوده   شناساییاگر تعداد متغیرهای  ،خواهد بود. بنابراین

nیک ماتریس  ،باشد × n  به دست خواهد آمد که در آن
 .]18[ها بر یکدیگر مشخص شده است تمثیر متغیر

                                                                 
 .شود در نظر گرفته می هسال 20افق  ،در صور  نبود سند باالدستی .1
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 مراحل انجام تحقیق  .2 شکل

 تومثیر  کوه  دریافوت  تووان  می ساده، بسیار روش یک با
 ارتباطی های گروه تعداد گرفتن نظر در با متغیرها مستقیم

 کوه  متغیری. است سنجش قابل شده، تشکیل ماتریس در

 ربو  دارد، اثور مسوتقیم   دیگر متغیر محدودی تعداد بر فقط
 بوه . اثرگوذار خواهود بوود    نیوز  سیستم از محدودی قسمت

 نیوز  را متغیور  یوک  مسوتقیم  پوذیری  تومثیر  ترتیو ،  همین

 مواتریس،  در به آن مربوط ستون گرفتن نظر در با توان می

 هر عددهای مجموع منظم صور  به ،. بنابرایندکر بررسی
 مجمووع  و مربوطوه  متغیور  تمثیرگوذاری  ۀدهند نشان سحر،

 مربوطه متغیر تمثیرپذیری ۀدهند نشان ستون، هر عددهای
 راآنهوا   ۀدربرگیرنود  محویط  و متغیرهوا  ۀکلیو  پوس . است

 محوور  یک یا مفهومی شکل یک درآنها  نمایش با توان می

 .]18[داد  نموایش ( تمثیرپوذیری  - تمثیرگوذاری ) مختصا 
 میان اول ۀدرج و مستقیم ارتباطا  ،یادشده البته ماتریس

 ۀدرجو  ارتباطوا   بررسوی  اگور . دهد می نمایش را متغیرها

 را موواتریس تووان  موی  باشود،  نظوور مود  غیوره  و دوم، سووم 

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

 
 تأثیرگذاری و تأثیرپذیری .3 شکل

 

 شده در زمینۀ مدیریت منابع آب نابع و محالعا  گردآوریمرور م

 مؤثرهای مؤلفهتکمیل  برایمصاحبه با گروه خبرگان 

 نشست دلفی متخصصان

 بخش مدیریتی

 محیحیبخش زیست

 اجتماعی -بخش اقتصادی

اولیه مؤثر بر عوامل شناسایی 

 منابع آبی سیستم

Delphi 

 اول ۀمرحل ۀپرسشنام

Delphi 

 دوم ۀمرحل ۀسشنامپر

تشکیل ماتریس آثار متقاطع و 

 دهی به عواملوزن

تحلیل ساختاری با استفاده 

 MICMCافزار از نرم

 شناسایی متغیرهای کلیدی

 

 و هاتحلیل متغیرها، شناسایی پیشران

 های اجراییپیشنهادها و سیاست ۀارائ

 

ی
فت
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 تمثیرپذیری

 متغیرهای اهرمی ثانویه

متغیرهای 

 تنظیمی

ی
ذار
رگ
مثی
ت

 

 متغیرهای دوگانه متغیرهای تمثیرگذار

 تعیین کننده متغیرهای هدف

 متغیرهای تمثیرپذیر متغیرهای مستقل
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پایداری یا ناپایداری سیستم .4 شکل  

 شوکل  ایون  در متغیرهوا  پوراکنش  چگونگی ،همچنین

 سیسوتم  آیوا . است وضعیتی چه در سیستم دهد می اننش

 وضوعیت  از اولیه فهم و تحلیل این ناپایدار؟ یا است پایدار
 .]18[است  تمثیرگذار متغیرها تحلیل چگونگی بر سیستم

 Lهای پایودار بوه صوور      پراکنش متغیرها در سیستم

 ،زیاد یرگذاریتمث یدارا یرهامتغ یبرخ یعنی ،انگلیسی است
 یبرخ ،مقابل در و است یادیز یرپذیریتمث یدارا یگرد یبرخ

 یستم. در سدارند یکم یاربس یرپذیریو تمث یرگذاریتمث یگرد

 درخور توجه وضو  بهعوامل  از یکو نقش هر  یگاهجا یدارپا

 از نووع  سوه  فقوط  یسوتم نوع س ینکه در ا یاست، به طور
تغیرهای تمثیرگذار، تمثیرپذیر و مستقل وجود متغیرها شامل م

وضوعیت   هوای ناپایودار   سیسوتم  ،خواهند داشت. در مقابل

. در این سیستم، متغیرها حول محور قحری نددارتری  پیچیده
مواقوع حالوت    بیشوتر و متغیرها در  هستندصفحه پراکنده 

دهند کوه   بینابینی از تمثیرگذاری و تمثیرپذیری را نشان می

. با دکن و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل میارزیابی 

تواند  هایی ارائه شده است که می در این سیستم راه ،این وجود
 .[19و  18] راهنمای گزینش و شناسایی عوامل کلیدی باشد

 ها یافته

 منابع آبی ۀیکپارچمدیریت ر بعوامل مؤثر 

 زیری برنامه اساسی هدف ،شد گفتهنیز  تر پیشطور که  همان
 تقاضووای بیشووتر چووه هوور انحبوواق آب منووابع موودیریت و

 و یوت کم) عرضوه  بوا  آب اقتصوادی -اجتماعی های سیستم

/  آب مقررا ) اداری مدیریت و کنترل طریق از آب( کیفیت
 پایوداری  بوه  رسواندن  آسی  بدون و( زیرساخت و قوانین

بر این اساس و بر مبنای سه زیرسیسوتم  است.  اکوسیستم

 از مهموی  هوای  خوشوه  بخوش  تودای ایون  اب درشده  معرفی

 مشخص بالقوه پیشران  نیروهایی بیانترین متغیرها و به  اصلی
 رفته و مرتبط کار هب متغیرهای شامل ها خوشه این. استده ش

 انوداز  چشوم بررسی ه در شد انجام محالعا  ترین مهم توسط

 ، کاسگرو(2000) 2نظیر گالوپین و ریجسبرمان 1آب جهانی

(، 2002و همکواران )  4، رزگرانوت (2000) 3وریجسوبرمان 
  (، گالوپین2009) 6(، آلکامو وگالوپین2004) 5فلورک و آلکامو

 است این بر . اعتقاد[22و 20، و 10، 3] شود می.. .و (2012)

 تحوالتی یا هافرایند کلیدی، روندهای شامل ها خوشه این که
 تحت و موجودیت منابع آبی را آب  سیستم ۀآیند که هستند

 بر چندانی تمثیر که مهم نیروهای سایر) دهند می قرار مثیرت

به منظور (. اند نشده گفته اینجا در ارند،ند آب های سیستم

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

یید نظر خبرگان ای به منظور تم )شهرستان تبریز(، پرسشنامه

شووده ترتیوو  داده شوود. ایوون  یاداز سوواختار و متغیرهووای 
شهرستان  آب ۀن حوزامتخصصتوسط خبرگان و ها  پرسشنامه

تبریز که به وضعیت موجود منابع آبی این منحقوه احاطوه   

. تکنیک انتخاب گروه خبرگان با استفاده از دشتکمیل  ،دارند

ز این روش فهرستی . با استفاده ا7روش گلوله برفی بوده است
گیووری و  تصوومیم فراینوودمووؤثر در کووارکرد از موودیران بووا 

سازی منابع و مصارف آب و نیز فعاالن و محققان در  تصمیم

ای  )مشتمل بر متخصصان در شرکت آب منحقوه این حوزه 
                                                                 
1. World Water Vision (WWAP) 
2. Gallopín and Rijsberman 
3. Cosgrove and Rijsberman 
4. Rosegrant 
5. Flörke and Alcamo 
6. Alcamo and Gallopín 

گیوری گلولوه برفوی     مد نظر از طریق روش نمونوه  ۀفرایند انتخاب نمون .7
 طریوق  از نمونوه  ۀدر این روش اعضای آینود  .انجام گرفته شده است

 برفوی  گلولوه  یک مانند نمونه و شوند می انتخاب نمونه سابق اعضای
ای  گیری با داشوتن تعوداد اولیوه    این نمونه .شود می تر بزرگ و بزرگ

شود توا کسوانی را    از آنها خواسته می ،شود. سپس از افراد شروع می
 ۀکننود بورای ایون تحقیوق مناسو  هسوتند، بوه برنامو         که فکر موی 
گیورد کوه    ایون عمول توا جوایی انجوام موی       .کنند فیمعر تحقیقاتی

 اطالعا  مد نظر اشباع شود. 
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 شوهری و روسوتایی   یشرقی، شرکت آبفا  استان آ ربایجان

اسوتان   ، سازمان جهواد کشواورزی  شرقی  استان آ ربایجان

اسوتان  زیست   محیطاز آ ربایجان شرقی، سازمان حفاظت 

شرقی و   شرقی، اتاق گفتمان آب استان آ ربایجان  آ ربایجان
و  یفنو شناسایی شد که دانش تبریز(  دانشگاه استاداننیز 

در  داشته اسوت.  تمثیرر انتخاب آنان باین افراد  زیادتجربی 

خبرگوان موضووع   نظر گروه  طبق تمیید، اصالحا  و نهایت

وامل زیر شناخته شد که شهرستان تبریز متمثر از ع منابع آب

اجتمواعی، عوامول    -امول اقتصوادی  سیسوتم عو در سوه زیر 

خوشه و بر  8محیحی و عوامل مدیریتی، همچنین در  زیست
بنوودی و  . طبقووهدشووبنوودی  شوواخص تقسوویم 46مبنووای 

 است: درخور توجه 2در جدول  یادشدههای  شاخص

 ثر بر منابع آبی شهرستان تبریزمؤ ۀاولیها و عوامل  خصشا .2جدول 

 اسامی متغیرها ردیف اصلیخوشۀ  سیستمزیر

ی
ی و اقتصاد

عوامل اجتماع
 

 جمعیتی
 رشد جمعیت 1
 رشد شهرنشینی )مهاجر  از روستا به شهر ( 2
 مهاجر  معکوس و تغییر در بافت سنتی روستاها 3

و  اجتماعی
 فرهنگی

 هنجارهاها و  ارزش 4
 نابرابری و فقر 5
 آب تخصیص در ای و محلی منحقه های اختالفبروز  6
 سواد آب 7
 NGOsنهاد یا  های مردم تشکل 8

 اقتصادی

 درآمد سرانه 9
 تقاضا برای آب، انرژی و سایر منابع طبیعی( )در پی آن،تقاضا برای مواد غذایی ویژه  تقاضا برای کاالها، به 10
 آبنسبی  قیمت 11
 (ویژه مواردی با سح  باالیی از آب مجازی بهها و محصوال ،  صادرا  و واردا  نهاده شامل) جهانی تجار  12
 صنعتی تولیدا  حجم 13
 حجم تولیدا  کشاورزی، دام، طیور و آبزیان در واحد سح  14
 بر بر و انرژی صنایع آب ۀتوسع 15
 ی آبوری اقتصاد بهره 16
 های آبی گذاری در بخش تممین، مصارف و زیرساخت سرمایه 17
 های مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدما ( سهم اشتغال در زیربخش 18

 برداری از آب های بهره نوآوری و گسترش فناوری 19 فناوری

ت
ط زیس

محی
 

شرایط 
 جغرافیایی

 توان اکولوژیک 20
 سح  زیر کشت 21
 لگوی کشت )آبی و دیم(ا 22
 گیاهی طبیعی پوشش 23
 آبریز ۀحوضهای  حقابه 24
 پای اکولوژیک رد 25
 (...و خیزی حاصل عدم شدن، شور) کشاورزی های خاک تخری  و فرسایش 26
 های اکولوژیکی تحابق ترکی  محصوال  کشاورزی/دامی با ظرفیت 27

تغییرا  
 وهوایی آب

 ا  دماتمثیر تغییر 28
 تمثیر تغییرا  بارش 29
 ترسالی و خشکسالی مانند وهوایی آب شدید رویدادهای در تناوب تمثیر تغییرا  اقلیمی و افزایش 30
 ها ای و آالینده انتشار گازهای گلخانه 31
 زیرزمینی های سححی و آب برداشت و  خایر در تغییرا  32
 کیفیت آب 33
 میدستکاری اقلی 34

ی
عوامل مدیریت

 

اقداما  
 مدیریتی

 ای و محلی( ، منحقهیلمو درون سحو  بین  منابع آب ) هماهنگی مدیریت 35
 بازتخصیص آب 36
 توزیع، برداشت و مصارف آبی چگونگیدر  روز بهقوانین و مقررا  ها،  ها، توافقنامه نامه ینیآتنظیم  37
 مدیریت منابع آب ۀزمینمدخالن در  نفعان و  ی مامی  یهایی برای مشارکت ت ایجاد مکانیزم 38
 المللی بین ای، ملی و های محلی، منحقه تقویت همکاری 39
 ها( ها و مالیا  های تشویقی و تنبیهی نظیر یارانه ها و جرائم )سیاست معافیت 40

 حکمرانی آب

41 
 آب سیستم از کاربران توسط شده مصرف آب مقدار ترل)کنهای آبریز  تسهیم آب در حوضه چگونگیاستانداردهایی در 

 مشخص( زمان مد  در طبیعی
 (مواد ۀتخلی محل و بندی زمان، کیفیت، کمیت ای از تعیین سح  بهینه) آب جریان در زائد مواد ۀتخلیمستمر  کنترل 42
 ها( حجم ضایعا  و زباله یا آب مصرف کاهش های خاص برای تکنولوژیکی )استفاده از فناوری استانداردهای 43
 بازار آب 44
 ...های زیرساختی، آبخیزداری و ها و اجرای پروژه تممین اعتبارا  مناس  و منابع مالی پایدار برای تعمیر و نگهداری زیرساخت 45
 مقابله با فساد یا انحراف 46
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 منابع آبی ۀیکپارچدر سیستم مدیریت عوامل کلیدی 

  وضعیت کلی سیستم

موجودیت منابع ر بشده  شناختهدر قسمت قبل عوامل مؤثر 

منابع آب شهرستان تبریز  ۀیکپارچدر مدیریت  ،یبیانآبی و به 
مک  افزار میک که این عوامل در نرمد شمعرفی  متغیر 46در 

تحلیل  تمثیرگذار در این حوزه کلیدیاستخراج عوامل  برای

ی سوه  اسوت کوه بور مبنوا     4646ند. ابعاد ماتریس شد

پرشودگی   ۀدرجو تنظیم شده است.   شاخه 8زیرسیستم و 
درصد بوده و بیانگر آن است که عوامول   004/87ماتریس 

اند  ای بر همدیگر داشته شده تمثیر بسیار زیاد و پراکنده انتخاب

ه است. از داشتوضعیت ناپایداری  سیستم موجود ،رو و از این
 ۀرابح 275ریس، قابل ارزیابی در این مات ۀرابح 1841مجموع 

که عوامل بر همدیگر تمثیر  امعنبه این  است، عدد صفر بوده

 حدوداند، که این تعداد  نداشته یا از همدیگر تمثیر نپذیرفته

درصد کل حجم ماتریس را به خود اختصاص داده است.  13
بار  2های آماری با  سیستم موجود بر اساس شاخص ،از طرفی

درصد  100شدگی  ا  و بهینهای از ثب تکرار و چرخش داده

پرسشونامه و   زیواد روایوی   کننودۀ  بیوان برخوردار بوده که 
 های آن است. پاسخ

بررسی وضعیت پراکنش متغیرهای مد نظر در سیستم 

 کننودۀ  بیوان منابع آبی شهرستان تبریز  ۀیکپارچمدیریت 

جز تعوداد   بهکه   است. به طوری آنوضعیت بسیار ناپایدار 

معدودی از متغیرها که در گروه عوامل بسویار تمثیرگوذار و   
یار تمثیرپوذیر و  متغیرهای بس ۀزمرکلیدی و گروهی نیز در 

متغیرها در اطراف محور قحری ی باقاند،  نتیجه محر  بوده

ای را از خوود نشوان    دوگانوه  آثوار صوفحه پراکنوده بووده و    
از هم متفاو   آثاردهند، هر چند که شد  و ضعف این  می

با توجه به ناپایداری سیستم  ،بر این اساس (.5 شکلاست )

تمثیرپذیر شهرستان  -پراکندگی عوامل تمثیرگذار ۀصفحدر 

متشووکل از پوون  نوووع متغیوور شووامل، متغیرهووای  تبریووز، 
متغیرهوای  ، متغیرهای دووجهوی کننده،  تمثیرگذار یا تعیین

تمثیرپووذیر یووا نتیجووه، متغیرهووای مسووتقل و متغیرهووای   

عالوه بر نووع   .و بررسی خواهد بودقابل شناسایی تنظیمی 
تحلیول   در گفتوه شود  طور که  شده، همان متغیرهای اشاره

شووند.   متغیرها بر هم شناسوایی موی   آثار مک دو نوع میک

مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همودیگر   شاملآثار  این
 د شد.تفضیل تشری  خواه بهکه در ادامه ، شود می

 های ماتریس و تأثیرات متقاطع داده ۀاولیتحلیل . 3جدول 

 شدگی پردرجۀ  جمع تعداد سه تعداد دو تعداد یک تعداد صفر تعداد تکرار ابعاد ماتریس شاخص

 % 004/87 1841 151 669 1021 275 2 46 مقدار

 
 (متغیرارۀ شمو  تأثیرپذیری )بر اساس تأثیرات مستقیم-در محور تأثیرگذاریآنها  پراکندگی متغیرها و جایگاه ۀنقش .5 شکل
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 تأثیرات مستقیم متغیرها بر همدیگر

سیستم منابع آبی شهرستان تبریز ر بمستقیم متغیرها  آثار
 اند، که در ادامه به تفکیک دهشگروه عمده شناسایی  5در 

 شد.خواهند  بررسی

این متغیرها : کننده الف( متغیرهای تمثیرگذار یا تعیین

فحۀ صووغربووی   پراکنوودگی در قسوومت شوومال ۀصووفحدر 
خواهند بود. با توجه به ناپایوداری   درخور توجه پراکندگی

وجود چنین متغیرهایی کمتر قابل تصوور   ،سیستم مد نظر

تعداد محودودی از متغیرهوا در سیسوتم     ،حال ایناست. با 
منابع آبی به عنوان متغیرهای تمثیرگذار  ۀیکپارچمدیریت 

رین تو  بوه عنووان مهوم   آنهوا   تووان از  اند و می شناخته شده

بازیگران تمثیرگذار بر روند عملکرد سیسوتم مود نظور یواد     

 ند از:ا . این متغیرها عبار ردک
        تمثیر تغییورا  دموا، تومثیر تغییورا  بوارش، تومثیر

 تغییرا  اقلیمی

متغیرهوای  : ب( متغیرهای دووجهی )هدف و ریسوک( 
از  زیوادی دووجهی قادرند تمثیرگوذاری و نیوز تمثیرپوذیری    

متغیرها بوا ناپایوداری    یعت این گونهخود نشان دهند. طب

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

ها را به دنبال خواهد داشت. در ایون   تغییر بر سایر شاخص
متغیور در   11شوده،   شناختهمتغیر  46سیستم از مجموع 

شوده   درجشامل متغیرهای  بیشتراین گروه جای دارند، که 

وهوووایی  آبیووایی و تغییوورا   شوورایط جغراف ۀخوشوودر 
متغیرهای ریسوک   ۀدستدو  به. این متغیرها خود ندشو می

 شوند: بندی می و هدف تقسیم

صووفحۀ  شوورقی  شومال  ۀناحیوودر  متغیرهوای ریسووک 

دارند. این متغیرها بوه   قرار قحری خط اطرافو  پراکندگی
انفصال سیستم  ۀنقحتوانند به  دلیل ماهیت ناپایدارشان، می

 شدن تبدیل برای یزیاد بسیار ظرفیت، د. بنابراینتبدیل شون

در این سیستم متغیرهای  .دارند  سیستم کلیدی بازیگران به
شوده در زیرسیسوتم    اشارهای از عوامل  ریسک زیرمجموعه

و  هستندمحیحی  اجتماعی و عوامل زیست -عوامل اقتصادی

  ند از:ا عبار 

   هووای  کیفیووت آب، نوووآوری و گسووترش فنوواوری
نهواد   های مردم رداری از آب، سواد آب، تشکلب بهره

 NGOsیا 

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

 به قبولی،  قابل قحعیت با راآنها  توان تمثیرپذیرند و می باشند،

ریزی و اعمال  هبرنام. دکر شناسایی سیستم تکامل نتای  عنوان

 تکامول  و به تغییورا   تواند  می متغیرها، این روی تغییرا 

نظر و نیز دستیابی به اهداف مفروض  مد جهت در سیستم
 ند از:ا متغیرهای این گروه عبار . دمنجر شو

   ،حجوم تولیوودا  کشوواورزی، دام، طیووور و آبزیووان

گوذاری در بخوش    وری اقتصادی آب، سورمایه  بهره
هووای آبووی، توووان   زیرسوواخت تووممین، مصووارف و 

اکولوژیوک، الگوووی کشووت، تغییوورا  در  خووایر و  

زیرزمینووی، تنظوویم  هووای سووححی و برداشووت آب

روز در  بهها، قوانین و مقررا   ها، توافقنامه نامه ینیآ
 توزیع، برداشت و مصارف آبی چگونگی

 متغیرهای تمثیرپذیر :ج( متغیرهای تمثیرپذیر یا نتیجه

ایون  . دارند قرار پراکندگیصفحۀ  شرقی  جنوب قسمت در
و  رنود دا ترییشو ب پوذیری  تومثیر  و کم تمثیرگذاری متغیرها

معرفوی   سیسوتم  از خروجی متغیرهای توانند به عنوان می

ریزی،  برنامه ۀنتیجعموماً  گفتتوان  شوند، به طوری که می
در سیسوتم   .ها هستند گیری گذاری و سایر تصمیم سیاست

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

  رشد شهرنشینی، مهاجر  معکووس، فقور و   میزان

ای و محلوی در   منحقوه  هوای  اختالفنابرابری، بروز 
ویژه  بهتخصیص آب، درآمد سرانه، تقاضا برای کاالها 

برای مواد غذایی، قیمت نسبی آب، تجار  جهانی، 

بر،  بر و انرژی صنایع آب ۀتوسعحجم تولیدا  صنعتی، 
سح  زیر کشت، پوشش گیواهی طبیعوی، تحوابق    

هوای   ترکی  محصوال  کشاورزی/دامی با ظرفیوت 

 و آبریوز، فرسوایش   ۀحوضو هوای   اکولوژیکی، حقابه

هایی برای  کشاورزی، ایجاد مکانیزم های خاک تخری 
 ۀزمینو مدخالن در  نفعان و  ی مشارکت تمامی  ی

 چگوونگی مدیریت منابع آبوی، اسوتانداردهایی در   

 های آبریز، بازار آب تسهیم آب در حوضه
 و گذاری تمثیر دارای متغیرها این: د( متغیرهای مستقل

صوفحۀ   غربی  جنوب قسمت و در هستندی کم تمثیرپذیری

دارند. با وجود ناپایداری سیستم مود نظور،    قرار پراکندگی

 ،اسوت. البتوه   یادآورییک متغیر با این ساختار قابل  فقط
کامول مسوتقل از سیسوتم و گسسوته      این متغیر به طوور 

انویوه  را در دسته متغیرهای اهرمی ث  توان آن میا ما ،نیست

 از: جای داد. این متغیر عبار  است
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  ای، ملووی و هوای محلووی، منحقوه   تقویوت همکوواری 

 المللی  بین

این متغیرها در نزدیکی مرکز ثقل : ه( متغیرهای تنظیمی

لت تنظیمی دارند. و در واقع حا رندداقرار  پراکندگیصفحۀ 
های اتخوا ی در خصووص    سیاست ۀنتیجدر به طوری که 

اهداف مد نظر در سیستم موجود این متغیرها قابل ارتقا به 

کننده و یا متغیرهای  یرهای تمثیرگذار، متغیرهای تعیینمتغ
متغیر از عوامل  11 ،مجموعدرریسک و هدف خواهند بود. 

 ند از:ا بار شده در این گروه جای دارند، که ع یاد

 ها و هنجارها، سهم اشتغال در  رشد جمعیت، ارزش

ای و  های مختلوف، انتشوار گازهوای گلخانوه     بخش
پای اکولوژیوک، دسوتکاری اقلیموی،     ها، رد آالینده

، یلوومدر سووح   آب منووابع هموواهنگی موودیریت

هوا و جورائم، تووممین    ای و محلوی، معافیووت  منحقوه 
برای تعمیر و اعتبارا  مناس  و منابع مالی پایدار 

هووای  هووا و اجوورای پووروژه   نگهووداری زیرسوواخت 

..، مقابلووه بوا فسواد یووا   .زیرسواختی، آبخیوزداری و  
 جریوان  در زائد مواد ۀتخلیمستمر  انحراف، کنترل

 بآآب، استانداردهای تکنولوژیکی، باز تخصیص 

 تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر

قیم میوان  غیرمسترا  یثتمدر این روش به منظور سنجش 

، 4، 3، 2از متغیرها به توان  یکمتغیرهای مد نظر، روابط هر 

 آثار، بر مبنای مدهآ دست بهشود. طبق نتای   .. رسانده می. ،5
غیرمستقیم نیز سیستم مد نظر ساختاری ناپایدار داشته و 

جوایی انودک، در هموان     متغیرهای موجود هر چند با جابه

 گفتتوان  طوری که می جای دارند. به یادشدهبندی  طبقه

غیر مستقیم تقریبواً  را  یثتمجز چند شاخص محدود که  به

بندی عوامل کلیدی را تحت  از خود نشان داده و ردهی زیاد
بنودی تومثیرا     جایی کمی در رتبوه  هاند، جاب تمثیر قرار داده

د، به طوری که شو دیده میمستقیم و غیرمستقیم متغیرها 

 غیرها ایجاد نشده است.و طبیعت متتغییری در نوع 

 عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر

 تأثیرگذار عوامل

منابع آبی شهرستان  ۀآیندبر  شده شناساییعامل مؤثر  46بین  

. این عوامل اغل  دشتعیین  زیادعامل با تمثیرگذاری  16، تبریز
متغیرهای دووجهی  ءجز ،یبیانو به  5 شکلاول  ۀناحیدر 

ایون متغیرهوا بوه دلیول      فته شود گطور که  اند. همان بوده

قابل  ،که دارندتری یشبتمثیرگذاری و همچنین تمثیرپذیری 

و بر پویایی و تغییر سیستم بسیار  هستنددستکاری و کنترل 
 ۀناحیمتغیر در  5 فقطاین مجموعه  . درگذاشتخواهند  تمثیر

 2بین متغیرهای تمثیرگذار و  آنها  مورد از 3دوم قرار دارند که 

 ،یگر از جمله متغیرهای تنظیمی هستند. همچنینعامل د
شده یکسان بودن این  اشارهتوجه در متغیرهای  درخور ۀنکت

به طوری که  ،مستقیم استمستقیم و غیر آثارر دو عوامل در ه

، که شود دیده میمتغیرها  ۀرتبجایی جزئی در  هچند جاب فقط

 ودنروایی، دقت محاسبا  و قابل اطمینان ب بیانگراین امر 
 است. آنه

 عوامل کلیدی تأثیرگذار )مستقیم و غیر مستقیم( و انتخاب نهایی. 4جدول 

 مستقیم(عوامل کلیدی )تأثیرات غیر عوامل کلیدی )تأثیرات مستقیم( رتبه
 تغییرا  اقلیمی تغییرا  اقلیمیتمثیر  1

 کیفیت آب کیفیت آب 2

 تمثیر تغییرا  بارش آب وری اقتصادی بهره 3

 آب اقتصادی وری بهره های آبی گذاری در بخش تممین، مصارف و زیرساخت یهسرما 4

 های آبی گذاری در بخش تممین، مصارف و زیرساخت سرمایه تمثیر تغییرا  بارش 5

 زیرزمینی های سححی و آب برداشت و  خایر در تغییرا  الگوی کشت 6

 گوی کشتال زیرزمینی های سححی و آب برداشت و  خایر در تغییرا  7

 تمثیر تغییرا  دما NGOsنهاد یا  های مردم تشکل 8

 NGOsنهاد یا  های مردم تشکل برداری از آب های بهره نوآوری و گسترش فناوری 9

 برداری از آب های بهره نوآوری و گسترش فناوری تمثیر تغییرا  دما 10

 سواد آب روز بهقوانین و مقررا  ها،  ها، توافقنامه نامه ینیآتنظیم  11

 حجم تولیدا  کشاورزی، دام، طیور و آبزیان در واحد سح  سواد آب 12

 روز بهقوانین و مقررا  ها،  ها، توافقنامه نامه ینیآتنظیم  حجم تولیدا  کشاورزی، دام، طیور و آبزیان در واحد سح  13

 ها الیندهای و آ انتشار گازهای گلخانه ها ای و آالینده انتشار گازهای گلخانه 14

 منابع آب مدیریتدر هماهنگی  منابع آب مدیریتدر هماهنگی  15

 توان اکولوژیک توان اکولوژیک 16
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 پذیر عوامل تأثیر

متغیر نیز به عنوان عوامل تمثیرپذیر  16متغیر اولیه،  46از بین 
آن است  بیانگرشناخته شدند. بررسی تمثیرپذیری این متغیرها 

غیرمستقیم و  آثاردر  مستقیم آثاررها با که تقریباً تمامی متغی

اند، که این امر مصداقی  با تفاو  جزئی در رتبه تکرار شده فقط
 است. ه شدبر روایی و دقت محاسبا  انجام 

سیستم مد نظر به  ،شد گفتهنیز  تر پیشطور که  همان

دلیل پراکندگی متغیرها حول قحر اصولی بوا یوک حالوت     

 امر منجر خواهد شد توا برخوی  ناپایداری مواجه است. این 
ای داشته باشند، به طوری که عالوه بر  دوگانه آثارمتغیرها 

نیوز هسوتند. از   ی زیواد دارای تمثیرپذیری  زیادتمثیرگذاری 

متغیر به صوور  مشوترک در    8عامل کلیدی اثرگذار  16

اسووت کووه شووامل متغیرهووای ده شو  گفتووهتمثیرپووذیر نیووز عوامول  

 وری بهووره»، «زیرزمینووی هووای آبشووت تغییوورا  در  خووایر و بردا»

حجوم تولیودا    »، «توان اکولوژیوک »، «لگوی کشتا»، «اقتصادی آب

گوذاری در   سورمایه  »، «، دام، طیور و آبزیان در واحود سوح   کشاورزی
 »، «کیفیوت آب »، «هوای آبوی   بخش توممین، مصوارف و زیرسواخت   

 چگوونگی ر روز د بوه هوا، قووانین و مقوررا      ها، توافقنامه نامه ینیآتنظیم 

لوزوم توجوه جودی     ،هستند. بنوابراین « توزیع، برداشت و مصارف آبی
دقوت نظور در   ا مو اها در کنترل سیستم ضروری اسوت.   به این شاخص

اهمیوت و تمثیرگوذاری بیشوتر متغیرهوای      بیوانگر نوع عوامل انتخوابی  

محیحی و نیز اقتصادی به عنوان عوامول کلیودی و اسوتراتژیک     زیست

هووا را در  اسووت، کوه اهمیووت ایون زیرسیسووتم  در سیسوتم موود نظور   
 سازد. ساختار حاضر بیش از پیش روشن می

 عوامل کلیدی تأثیرپذیر )مستقیم و غیر مستقیم( و انتخاب نهایی .5جدول 

 

استتان و   ۀتوسعاهداف بنیادین  کلیدی با عواملتطبیق 

 انتخاب عوامل نهایی

پژوهوی سوعی در    بر مبنوای رویکورد آینوده    حاضر پژوهش 

با ابعاد و باق آنان انح نیز و مؤثرو  شناسایی عوامل کلیدی

های سند آمایش استان آ ربایجان شرقی دارد. تحت محور
هوای   شناخت کاملی از محیط سیستم، چوالش این رویکرد 

در سیسوتم   کلیدی عوامل ریزی و روی محیط برنامه   پیش

منابع آبی حاصل خواهد شد که امکوان   ۀیکپارچمدیریت 
راهبردهوای الزم فوراهم خواهود     ۀارائو های بیشتر و  بررسی

 ۀتوسوع اهوداف بنیوادین    توجوه بوه  بوا   ،سبر این اسا .آمد

 بحث شرقی  اقتصادی که در سند آمایش استان آ ربایجان

شووده اسووت، راهبردهووای بخووش آب بووه عنوووان یکووی از  
. با توجه به بررسی شدتوسعه  فرایندهای کلیدی در  بخش

اهوداف و   ۀ حاضور محالعو  شوده در  بوه کوار گرفتوه   رویکرد 

 شوده  محور  یودی  بوا عوامول کل   یادشوده راهبردهای سند 

مشوخص  آنهوا   هوای  ها و تفاو  مشابهت تا شود می مقایسه
در مودیریت   جوامعی  عوامل کلیودی  ،و بر این اساس شود

ه بو . به کار گرفته شودآب شهرستان تبریز   منابع ۀیکپارچ

راهبردهوای موورد توجوه سوند      6در جودول   ،منظوور یون  ا
بنوودی شووده و در مقابوول   بخووش آب دسووته  آمووایش در

اسوت، توا   ده شو حاضور درج   ۀمحالعکلیدی در  متغیرهای

 بررسی شود.آنها  ارتباط ساختاری بین

 عوامل کلیدی )تأثیر غیرمستقیم( عوامل کلیدی )تأثیر مستقیم( رتبه
 آب وری اقتصادی بهره زیرزمینی های سححی و آب برداشت و  خایر در تغییرا  1

 زیرزمینی های سححی و آب برداشت و  خایر در تغییرا  آب وری اقتصادی بهره 2

 الگوی کشت الگوی کشت 3

 سرانه درآمد قیمت آب 4

 قیمت آب سح  کشت 5

 حجم تولیدا  کشاورزی، دام، طیور و آبزیان در واحد سح  سرانه درآمد 6

 سح  کشت کیفیت آب 7

 توان اکولوژیک های آبی اری در بخش تممین، مصارف و زیرساختگذ سرمایه 8

 های آبی گذاری در بخش تممین، مصارف و زیرساخت سرمایه حجم تولیدا  کشاورزی، دام، طیور و آبزیان در واحد سح  9

 کیفیت آب فقر و نابرابری 10

 بر و انرژیبر  صنایع آب ۀتوسع آب تخصیص در ای و محلی منحقه های اختالفبروز  11

 آب تخصیص در ای و محلی منحقه های اختالفبروز  بر بر و انرژی صنایع آب ۀتوسع 12

 فقر و نابرابری توان اکولوژیک 13

 کشاورزی های خاک تخری  و فرسایش کشاورزی های خاک تخری  و فرسایش 14

 نشینیرشد شهر روز بهقوانین و مقررا  ها،  ها، توافقنامه نامه ینیآتنظیم  15

 روز بهقوانین و مقررا  ها،  ها، توافقنامه نامه ینیآتنظیم  رشد شهرنشینی 16
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 با عوامل کلیدیاستان  ۀتوسعاهداف بنیادین تطبیق راهبردهای بخش آب در  .6جدول 

 عوامل کلیدی استان ۀتوسعراهبردهای بخش آب در اهداف بنیادین  ردیف

1 
ویژه در  بهارومیه و دشت تبریز ۀ منحقوری آب در  گذاری در بهره اولویت سرمایه

 های تصفیه و بازچرخانی آب خصوص سیستم
 (3 بند) آب اقتصادی وریبهره  -
 (4 بند) آبی های زیرساخت و مصارف تممین، بخش در گذاریسرمایه  -

2 
داری و گسترش  ها و منابع آب زیرزمینی با عملیا  آبخوان حفاظت از آبخوان

ورودی منابع  ۀجبههای خحی و پیوسته در  بارگذاری  مهای کشاورزی و عد فعالیت
 ها آب زیرزمینی به دشت

 (7 بند) زیرزمینی های سححی و هایآب برداشت و  خایر در تغییرا   -
 (2 بند) آب کیفیت  -
  (13 بند) سح  واحد در آبزیان و طیور دام، کشاورزی، هایفعالیت حجم  -
 (16 بند) اکولوژیک توان  -

3 
های آبیاری  یزاسیون کشاورزی با اولویت راندمان آبیاری و اجرای سیستممکان

 ای بارانی و قحره
 (6 بند) کشت الگوی  -
 (9 بند) آب از برداریبهره هایفناوری گسترش و نوآوری  -

4 
های شمالی سهند و  تولید آب از منابع آبی جدید مانند جذب رطوبت هوا از دامنه

 چای قرنقوچای و آغمیونهای  حوضهتولید آب در 
 .است نشده بررسی شده محالعه ۀحوز سب  به  -

5 
مصرف با کاهش سهم و  ۀبهینهای آبخیز و مدیریت  ای حوضه حفاظت یکپارچه

 بخش کشاورزی ۀسران
 (15 بند) آب منابع مدیریت هماهنگی  -

 های صنعت و شرب از منابع آب زیرزمینی افزایش سهم و حجم آب در بخش 6
توزیع، برداشت و  چگونگیدر  روز بهقوانین و مقررا  ها،  ها، توافقنامه نامه ینیآتنظیم   -

 (11مصارف آبی )بند 

 

 بندی تعیین عوامل کلیدی جمع
بوه طوور   گرفتوه   صوور  بندی  ها و طبقه بر اساس اولولیت

تمامی راهبردهای مندرج در سوند آموایش توسوط     تقریبی
قورار گرفتوه شوده    متغیرهای کلیدی حاصله تحت پوشش 

برخی از این عوامل کلیدی در  گفت کهتوان  است. حتی می

اند، که از جمله تمثیرگذارترین  مغفول واقع شده یادشدهسند 
تورین متغیرهوای بخوش     تووان بوه تومثیر مهوم     عوامول موی  

محیحی نظیر تغییرا  اقلیمی، تمثیر تغییرا  بوارش،   زیست

هوا و   ای و آالینده نهتمثیر تغییرا  دما، انتشار گازهای گلخا

نهاد به عنوان  های مردم طور متغیر سواد آب و تشکل همین
اجتماعی بسیار مهوم در ایون حووزه     -متغیرهای اقتصادی

های مد نظر،  با توجه به اولویت باید ،. بر این اساسدکراشاره 

و  ۀ حاضوورمحالعوو شووده در محوور میووان عواموول کلیوودی 
تان اجماع کامل برقرار اس ۀتوسعراهبردهای اهداف بنیادین 

 6از  یکوجود هر  داشتن یا نداشتنضرور  ، رو شود. از این

تا متغیرهایی جامع  شود بررسی میشده  محر عامل کلیدی 

 :دشودر این حوزه معرفی   و یکپارچه

 سواد آب 

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

 موورد  در آگواهی  بوا  ارتبواط  در سازی بر آموزش و فرهنگ

 فعلوی  الگوهوای  ناپایوداری  و اتوالف  حود،  از بویش  مصرف
ویوژه   بوه سوازی و   رسانی و شوفاف  مصرف منابع آبی، اطالع

های علمی برخورد  ها از کمبود آب و آموزش افزایش آگاهی

ت. آب اسو  از حفاظوت  و مودیریت  بورداری،  در بهوره  بوا آن 

آموزش و گسترش سح  سواد جامعوه در ایون حیحوه بوه     
ای تبودیل   تواند به هنجارها و قواعد نانوشته مرور زمان می

در  ای را نهفتوه  ها و اسوتانداردهای  آرمان ،و در نهایت شود

توانود در کنووار   مووی وجوود آورد. ایوون امور    دل جامعوه بووه 
بوه   برداری و مدیریت صوحی  منوابع آبوی بوه نووعی      بهره

توان  نمی ،. بنابراینبینجامدمراقبتی افراد از منابع آبی خود

منابع آبی به  ۀر آیندب زیادبسیار تمثیر  بااز چنین متغیری 

 .دکرپوشی  عنوان یک متغیر کلیدی چشم

 یا  دنها مردمهای  تشکلNGOs 1 

این متغیر به عنوان یک عامل اجتماعی و فرهنگی بسویار  
ابع آبی لحوا  شوده   من ۀیکپارچدر سیستم مدیریت  مهم

نهواد بورای رسویدن بوه اهوداف       هوای موردم   سازماناست. 

پیشبرد اهداف  به منظور کنند و معموالً گوناگونی فعالیت می
 ،سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. بورای مثوال  

زیست، باال بردن سح  رفاه   توان به بهبود وضعیت محیط می

 ۀبرنامو تن یوک  پذیر یا محور  سواخ   اقشار محروم و آسی 
 کوارکرد هوا   این تشوکل  .دکرجمعی اشاره  مشترک و دسته

فرد موردم و قووای    عنوان واسحه بین فرد به را بسیار مهمی

 به منظورقادر خواهند بود تا  ،رو ند و از اینکن حاکم ایفا می

 پایدار کارآمد باشند.  ۀتوسعدستیابی به اهداف بنیادین 

 تأثیر تغییرات اقلیمی 

شوده در عوامول    محر متغیرهای  ۀر از زیرمجموعاین متغی
هور   ی بوه مفهووم  تغییرا  اقلیمو وهوایی است.  آبتغییرا  

                                                                 
1. Non Government Organization 
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تغییر مشوخص در الگوهوای موورد انتظوار بورای وضوعیت       

 ۀمنحقمد  در یک  ، که در طوالنیاست وهوایی میانگین آب

غییرا  اقلیمی ت .دهد می رخ جهانی اقلیم کل برای یا خاص

های طبیعی موجود در فرایند، محیط زمین ندروبه نوسانا  
شک،  بستگی دارد. بیو تمثیر فعالیت بشر بر آن  اطراف آن

تاریخ صرفاً حاصول عوامول    پیش ازیشتر تغییرا  اقلیمی ب

طبیعی نظیر نوسان خورشیدی، تغییرا  گردشوی، فووران   
توان بیان کرد در عصور   میا مابوده است.  غیرهفشان و شآت

تغییورا  محیحوی بور     ۀواسحهای بشری به  حاضر فعالیت

اند. از جملوه عوامول    العاده اثرگذار بوده شرایط اقلیمی فوق

یی و دمایی وهوا آببر تغییرا   ،یبیانرگذار بر اقلیم و به یثتم
انتشوار گازهوای    افوزایش سوح   توان به عوواملی نظیور    می

اسوتفاده از  ، فسویلی  هوای  اثر احتراق سووخت ر بای  گلخانه

چنوین   .دکراشاره ها  زمین، استهالک ازن و تخری  جنگل
مستقیم و غیرمسوتقیم خوود قوادر     آثارتغییراتی بر اساس 

هووا،  هوا، جریوان روانواب    خواهود بوود توا بور میوزان بوارش      

و به  استرگذار یثتمهای آتی  در دوره غیرهها و  سالی خشک
ا مامحر  شوند.  شده محالعه عنوان عاملی کلیدی در سیستم

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

ا که عنوان یک عامل کلیدی دیگر محر  شده است. از آنج

خود را در قال  تغییرا   آثارتواند  می اغل  تغییرا  اقلیمی
دمایی بر محیط نشان دهد، بر این اساس از این متغیر چشم 

و در ادامه با متغیر تغییورا  اقلیموی ادغوام     کند میپوشی 

  خواهد شد.

 ها ای و آالینده انتشار گازهای گلخانه 

یی اتخوا   وهوا آبعوامل تغییرا   ۀاین متغیر از زیرمجموع
هوا چوه بوه صوور  انتشوار       آالینده آثارشده است. همواره 

زموین و چوه بوه صوور  نفوو        ای در جوو   گازهای گلخانه

ها نتوای  مخربوی بور     ها و رواناب فاضالب و پساب در خاک

منوابع آبوی    ،تر زیست و منابع طبیعی و از همه مهم  محیط
ها و  آالیندهکه کنترل میزان انتشار   داشته است. به طوری

اهمیوت   همواره ،منظورین ه ابکارگیری تمهیداتی جدی  به

این عامل به عنوان متغیری کلیودی   ،رو . از اینزیادی دارد
 .شدخواهد  استفاده بحث ۀدر ادام

 تأثیر تغییرات بارش 

یی، وهووا  آبمیزان بارش از زیرمجموعوه عوامول تغییورا     

در موجودیوت   ادزیو همواره از جمله عواملی بوا اثرگوذاری   

منابع آبی شناخته شده است. این متغیر بیشتر تحت تمثیر 

 ماننوودهوایی   و بوه جوز دسوتکاری    اسوت عوامول محیحوی   

تقریبوواً قابوول دسووتکاری و    غیوورهبارورسووازی ابرهووا و  

ای را  از آن آنجا که نقوش عموده  ا ماگذاری نیست؛  سیاست
ایون  کنود، توجوه بوه آن در     منابع آبی ایفوا موی   ۀآینددر 

این متغیر به عنووان   ،باشد. بنابراین مهمتواند  می سیستم

 . شدخواهد  استفاده حاضر ۀمحالععاملی کلیدی در 

آبتی و   ۀآینتد  در های متؤثر  و پیشران کلیدی عوامل

  ای شهرستان تبریز توسعه

 47شورقی )حودود     ای از اسوتان آ ربایجوان   بخش عموده 

واقع شوده   ارومیه ۀدریاچآبریز  ۀحوض ۀمحدوددرصد(، در 

های تبریوز، اسوکو، آ رشوهر،     است. به طوری که شهرستان
شیر و  آباد، عج  مراغه، بناب، ملکان، هریس، سراب، بستان

ایوون حوضووه قوورار دارنوود. در بووین   ۀمحوودودشبسووتر در 

ششم  ۀرتبشده تبریز از نظر مساحت در یادهای  شهرستان
آمواری   ۀسوالنام ه در شود قرار داشوته و طبوق آموار منتشر   

باالترین سح   نفر، 1773033(، از نظر جمعیت با 1395)

آمواری از لحوا  توراکم     ۀمقایسو اسوت.   را داشتهجمعیتی 
دار تبریز بوا سوایر    امعنو  زیادتفاو  بسیار  بیانگرجمعیتی 

های موجود در این حوزه اسوت. بوه طووری کوه      شهرستان

)هوزار نفر/کیلومترمربوع( در    82/0تبریز با تراکم جمعیتی 

)هوزار نفر/کیلومترمربوع( در    17/0نخست و بناب بوا   ۀرتب
چنین سح  باالی جمعیت و توراکم  بعدی جای دارد.  ۀرتب

 تر اقتصادی و فراهم  های فعالیت زیادتمرکز  بیانگرجمعیتی 

نسبت به  شهرستاندر این  و معیشت بودن شرایط اشتغال
تحقوق رونودی    دهندۀ نشان تواند می است؛ که سایر نواحی

توجه کافی بوه   نبودو  ای منحقه ۀتوسع فرایندازن در نامتو

چنوین   .باشود  هوا  های اقتصادی سوایر شهرسوتان   پتانسیل

 زیادنیازهای مصرفی و تولیدی  بیانگرشرایحی به طور حتم 
خواهد این حوزه  های مختلف اقتصادی در بخش و متمرکز

نیاز شدید و روزافزون به منوابع پایودار    ،در نتیجهبود؛ که 

 فراینود و تحقق  هدف ۀجامعتممین معیشت  به منظور آبی
  .را طل  خواهد کرد پایدار ۀتوسع

منابع آب  ۀپایدفتر محالعا   طبق اطالعا  مندرج در

 ۀمحدوددر  آمده دست بهبخش اعظمی از کل آب  (،1396)

توممین   بوه منظوور  و  شهرستان تبریز، در بخش کشواورزی 
سوح   وری کوه  شود. بوه طو   مصرف می شده گفتهنیازهای 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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حجم آب انهار در بخوش کشواورزی و از مجمووع     ازباالیی 

عمیق، قنوا  و   عمیق و نیمه  های زیرزمینی شامل چاه آب

درصد در بخش  29درصد در بخش کشاورزی،  64 چشمه؛

. ایون  شوود  درصد در بخش صنعت استفاده موی  7شرب و 
توممین   ی کشواورزی در هوا  فعالیت زیاد اهمیتآمار بیانگر 

حجم و سح  زیر  بیانگرو  افراد  های زندگی و هزینه معاش

کشاورزی  ۀآمارناماین نوع تولیدا  است. طبق  زیادکشت 
شوده   کشوت (، نگاهی به نوع و الگووی محصووال    1396)

کشت آبی نسوبت بوه دیوم و تولیود      زیاد سهم کنندۀ بیان

محصوالتی است که عالوه بر کمبود آب و شرایط بحرانوی  

فرنگوی، پیواز،    بر نظیر گوجوه  صوالتی آبدر این عرصه مح
رقموی  آنهوا   پوای آب در  که شاخص رد  گندم و غیره بوده

توجه نسبی به توان اکولوژیکی منحقوه   توجه است. درخور

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

مقابول فوراهم نبوودن     محصوال  و الگوهای مود نظور، در  

کووافی در تولیوود  فنووی، مووالی و دانشوویی هووا زیرسوواخت
محصوال  جایگزین و متناس  بوا شورایط اقلیموی بورای     

در تحقق الگوی کشوت   قصناکشاورزان و مناسبا  قانونی 

 غیور  ۀاستفادو  قصناعملکرد و  وری به بروز بهره متناس ،

 سوح   حتی وشده منجر در این بخش از منابع آبی   بهینه
 را رقم زده است. یپایدارو نا قصنا ، درآمد و اشتغالتولید

ه از سووازمان آب  شوودطبووق آمووار منتشر  ،از سووویی

(، میووزان 1397شوورقی )  ای اسووتان آ ربایجووان  منحقووه
ها   سال بیشتریافته در شهرستان تبریز در  های تحقق بارش

هوا در   روندی نزولوی داشوته اسوت. کواهش حجوم بوارش      

 و منجر شده خایر آبی  کاهشبه  تبریز شهرستان ۀمحدود

بورداری   بهوره هوای کشواورزی و    تمرکز بر فعالیت ،از طرفی
ویوژه زیرزمینوی،    بوه بیش از حود از منوابع آب سوححی و    

 ،عمیوق و در نتیجوه   های عمیق و نیمه گسترش تعداد چاه

را بوه هموراه   آنهوا   کاهش سح  این  خایر و میزان آبدهی
که  هایی خسار رایحی به دلیل داشته است. تداوم چنین ش

و موج  نشست آنان  ندکها ایجاد  تواند در بستر دشت می

وضوعیت  و حتوی   اسوت بوار   ناپوذیر و فاجعوه   جبوران  ،دشو

توانود بووا   مووی محیحووی ایون منحقوه را   معیشوتی و زیسوت  
به طوری کوه بوا کواهش     سازد. ای مواجه  مشکال  عدیده

تور و   گسترده شدن رودها و انهار در بعدی  آبدهی و خشک

ارومیه هوای معتدل منحقه  ۀدریاچقرار گرفتن  تحت تمثیر

به احتمال زیاد تبدیل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی 

زیست منحقه را تغییور خواهود     اقلیم و محیط حتی شده و

 یمموواد سو  هوا و   آالینوده به انتشوار   تواند داد. این امر می

صونعتی در هووا،    های کشواورزی و  در فعالیت شده استفاده
هوای تنفسوی، حتوی بوارش بواران نموک در        بروز بیمواری 

 ناپوذیر  زیسوت   های همجووار و در نتیجوه   بسیاری از استان

ای نه چندان  در آیندهها نفر  گی میلیونمنحقه و آواردن کر
خحرهوا و تهدیودها در واقوع بیوانگر       ایون  .شوود  منجر دور

شنگر نیاز بر رو که ،پذیری است امکان محتمل وهای  آینده

چه از سوی  نگرانه آیندهاقداماتی جدی و  هماهنگی و انجام

و چه از سوی نهادهای مردموی   مرتبط های مدیریتی ارگان
جلوگیری از هر گونه وقایع زیستی و پیامدهای منفی  برای

پایداری هور چوه بیشوتر     ،در نهایتو  اجتماعی و اقتصادی

 است.  ایدارپ ۀتوسعدستیابی به  به منظورمنابع آبی 

 گیری  نتیجهبحث و 

هدف یافتن عوامل کلیدی تمثیرگوذار در   ۀ حاضرمحالع در
بور   بنوا  ایون امور   اسوت. منابع آبی شهرستان تبریوز   ۀآیند

گذاری  ریزی و سیاست به منظور برنامهپژوهی  رویکرد آینده

توا  در این رویکرد سعی شد  صحی  و منحقی انجام گرفت.

بر موجودیت منابع آبی در افق  با دقت عوامل کلیدی مؤثر
منوابع آبوی    ۀیکپارچو طبق ساختار مدیریت  1420دید 

(IWRM از میان عوامل متعدد انتخاب و نسبت به تحبیق ،)

ستان این عوامل با ابعاد و محورهای سند آمایش سرزمین ا
 .دشوشرقی اقدام   آ ربایجان

بر در تعمحالعا  م طبقعامل اولیه  46 ،بر این اساس

نظر گروه خبرگان و با استفاده از روش زیر  ن حوزه و نیزای

 آثوار سوتفاده از مواتریس   با ا ،مه. در اداشددلفی شناسایی 
در ایون   متغیرهوای کلیودی  عامل بوه عنووان    16متقاطع 

بوا راهبردهوای    ایون عوامول   ،در نهایوت  و معرفوی سیستم 

اسووتان   موودیریتی موود نظوور در بخووش آب سووند آمووایش 
هوای اولیوه    . طبوق تحلیول  شود مقایسوه   شرقی  آ ربایجان

مالحظووه شوود، عواموول منوودرج بوور مبنووای محالعووا       

 ،منووابع آبووی گرفتووه بووه همووراه نظور کارشناسووان  صوور  

راهبردهای محر  در سند آمایش را تحت پوشش قرار داده 
که در ده شبررسی  ۀ حاضرمحالع مواردی در ،و عالوه بر آن

ترین  جمله مهم سند آمایش استان لحا  نشده است؛ که از

نهاد، تغییورا    های مردم توان به سواد آب، تشکل عوامل می
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ها به عنووان عوواملی    اقلیمی، میزان بارش و انتشار آالینده

 این رویکرد ومنابع آبی اثرگذار بوده و باید در  ۀآیندکه در 

در  ،. بر این اساسدکرها لحا  شود، اشاره  تدوین استراتژی

بوه  متغیور   15نیز ادغام متغیرها طبق بررسی و  7جدول 
منابع آبی شهرسوتان   ۀآیندبر ثر ؤمو  عنوان عوامل کلیدی

متغیور بوه    7که از مجموع آنوان   است  تبریز شناخته شده

عوامول   متغیور بوه عنووان    6، محیحی عوامل زیستعنوان 
عوامل مودیریتی  متغیر به عنوان  2اجتماعی و  –اقتصادی

  اند. بع آبی مؤثر واقع شدهمنا ۀیکپارچدر سیستم مدیریت 

 مدیریت و ریزی برنامه از هدفشد،  گفتهطور که  همان

 هوای  سیسوتم  تقاضوای  بیشوتر  چوه  هور  انحبواق  آب منابع

 و کنتورل  طریوق  از آب ۀعرضو  با آب اقتصادی -اجتماعی

 پایووداری بووه رسوواندن آسووی  بوودون و اداری موودیریت

است، به طووری کوه بتووان بوه یوک سواختار        اکوسیستم

پایدار در این حوزه دست یافت. با حفظ تعادل کپارچه و ی
متغیرها و توانستند به عنوان  عواملی که می ،منظور  ینه اب

، توا بوا   دشایفای نقش کنند شناسایی کلیدی  های پیشران

ها و راهبردهای اجرایی صحی  بتوان به این  اعمال سیاست
یوی  هوای اجرا  در اداموه سیاسوت   ،رو ایون از مهم نائل شود.  

مؤثر های  و پیشرانمناس  با در نظر گرفتن عوامل کلیدی 

بر آینوده منوابع آبوی شهرسوتان تبریوز ارائوه و پیشونهاد        

 :دشو می

 های اجرایی  و سیاستمؤثر  های پیشران ،لیست نهایی عوامل کلیدی .7جدول 

 سیاست اجرایی مؤثرهای  پیشران عوامل کلیدی

 یتغییرا  اقلیمتمثیر 

 فسیلی های اثر احتراق سوختر بای  های گلخانهانتشار گاز -
 استهالک ازن  -
 زدایی جنگل  -
 با توان اکولوژیک تناسبا  آنهای زمین و  کاربری -
 (... و آبیاریهای  ، سیستمرسانی موجود )سدها های آب شبکه  -
 زیستگاه تغییر ۀنتیجدر  بیگانه و ناسازگار های گونه  -
 زمان و فضا ع آب درتوزی یتکم و کیفیت  -

 های اثر احتراق سوختر بای  ها و نیز گازهای گلخانه انتشار آالینده افزایش سح کنترل 
صرفه؛ وضع استانداردهای قانونی و اقداما  اجرایی  به پاک و  با استفاده از انرژهای فسیلی

اختصاص و  ها تخری  جنگلدرختان و  ۀروی قحع بی مناس  به منظور جلوگیری از
؛ جلوگیری از ها و مراتع کافی از طریق نهادهای دولتی به منظور احیای جنگل ۀودجب

ها  اکولوژیک؛ تمرکز بر پتانسیل ۀچرخحفظ  به منظوربجا و غیراقتصادی  های نا سدسازی
 های کلیدی توسعه ریزی همسو با هسته و توان اکولوژیک منحقه در برنامه

 کیفیت آب

 هاب کشاورزیز ۀخلیت شیمیایی و زراعت  -
 روستاییهای شهری و  فاضالبو  های صنعتی پساب  -
 ها شیرابه آثارها و  دفن زباله چگونگی  -
 نوین در امر تصفیه های تکنولوژی کاربرد  -

کننده از منابع متفرقه به  آلودهرعایت حد استاندارد تخلیه و پخش فاضالب یا هر نوع 
های نوین و  قانونی و با استفاده از تکنولوژیهای پذیرنده به همراه ایجاد الزاما   آب

بهینه و اقتصادی از منابع آب؛  ۀاستفادهای بازچرخانی به منظور بازیابی و  سیستم
رویه، آلودگی و شوری منابع آب زیرزمینی از طریق تشکیل بازار  جلوگیری از برداشت بی
 آب و خرید حق برداشت

 وری اقتصادی بهره
 آب

 تولیدی هایفرایند پر  آب درحجم   -
 های علمی، فنی و مالی زیرساخت  -
و  هوای نووین   از تکنولووژی  در استفاده گرایشرغبت و   -
 ویژه در بخش کشاورزی به تولیدسازی  وشمنده
 

 ۀزمینخصوص در  بههای نوین،  استفاده از تکنولوژی تولیدی در فرایندسازی  هوشمند
پاشی با  آب، استفاده از سنسورهای هوشمند و دقیق) های آبیاری در کشاورزی سیستم
تقویم آبیاری )زمان و مقدار و غیره(، تدوین  سیستم هوشمند آبیاری فضای سبز، پهباد
بهبود  به منظوردر کشاورزی  تراکم کاشت و کوددهیاراضی،    مناس تسحی(، آبیاری

 بازدهی و عملکرد محصوال  تولیدی

گذاری در  سرمایه
بخش تممین، 
مصارف و 

 های آبی زیرساخت

 ۀزمیندر  موجود قانونی و امنیتیو شرایط  بندی بودجه  -
 هوای  در بخش تممین، مصارف و زیرسواخت گذاری  سرمایه

 آب بیعیططبیعی و غیر
 های مالیاتی معافیت -
هایی با شرایط مناس  در نرخ سوود و زموان    اعحای وام -

 بازپرداخت
های داخلی و خارجی در امر توسعه و بهبود  جذب سرمایه  -

 ها زیرساخت

 کنترل ظرفیت، مخازن سازی بهینه و مناس   خیره ۀزمینها در  گذاری سرمایهگسترش 
زیرزمینی از طریق تجهیزا  کاراتر نظیر  های از آب صحی  و متعادل پمپاژ برداشت و
آب از طریوق   بازیافت های مناس ، افزایش راندمان انتقال آب و الیروبی ،کنتورها
 یگوذاری و اختصواص بودجوه در احیوا     بازچرخانی و غیره. سورمایه های  سیستم

، ین منابع آبیممت به منظور (ها ها، تاالب ها، مراتع، رودخانه )جنگل های طبیعی زیرساخت
های  زیستگاه، کاهش انتشار کربن، حفاظت از وهوا آببهبود کیفیت سازی خاک،  غنی

و عدم تمرکز در زندگی  در روستاها و کس  درآمد اشتغال بهبود شرایط طبیعی و
 شهری و غیره

 تمثیر تغییرا  بارش

 تغییر در سح  دما، تبخیر و رطوبت -
 ها آالیندهسح  انتشار و  سالمت اکوسیستم -
 موجود های طبیعی و غیرطبیعی زیرساخت  -
 و کیفیت آب یتکمهای سححی و زیرزمینی و  آب تراز -

را در سیستم ی زیاداین متغیر به عنوان عاملی محیحی محر  بوده که تمثیرگذاری بسیار 
گذاری  هایی نظیر بارورسازی ابرها چندان قابل سیاست جز دستکاری بهمد نظر داشته و 

 یست.ن

 الگوی کشت

 سح  کشت آبی یا دیم  -
 سح  تقاضای جامعه و نیاز بازار -
 مزیت نسبی محصوال  تولیدی -
الزاما  قانونی در نوع محصوال  صادراتی و وارداتی با توجه   -

 به سح  آب مجازی
 اصال  الگوی کشت به منظور مکفی ۀبودجدانش فنی و  -

؛ بررسی مزیت نسبی س  با هیدرواقلیمتغییر الگوی کشت و کاشت محصوال  متنا
محصوال  تولیدی بر مبنای شرایط بازارهای داخلی و خارجی؛ ممنوعیت کشوت  

معرفی محصوال  جایگزین و متناس  با شرایط اقلیمی  ،بر و در کنار آن محصوال  آب
های  کافی توسط ارگان فنی، مالی و دانشیی ها زیرساختن کردبرای کشاورزان؛ فراهم 

 و با همکاری نهادهای مردمی و دانشگاهی دولتی
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 های اجرایی و سیاستمؤثر  های پیشران ،لیست نهایی عوامل کلیدی .7جدول ادامۀ 

 سیاست اجرایی مؤثرهای  پیشران عوامل کلیدی

 و  خایر در تغییرا 
های  آب برداشت
 زیرزمینی سححی و

 ها ها و جریان رواناب سح  و حجم بارش  -
 های زیرزمینی بآ ۀتغذیسح    -
 ها و الزاما  قانونی متناس  رعایت حقابه  -
 کیفیت حیا  اکولوژیک منحقه  -
 های زیرساختی متناس  گذاری سرمایه  -

ها از طریق وضع استانداردها و  های زیرزمینی و رعایت حقابه کنترل سح  برداشت از آب
هایی  و نیز استفاده از روش (برداری از حوضه صدور هر گونه مجوز بهرهالزاما  قانونی )

هوای   طر نظیر نص  کنتورهای هوشمند؛ حمایت فنی و مالی جهاد کشاورزی از 
آبی منحقه به منظور تممین نیازهای مصرفی و  متناس  و سازگار با شرایط کمکشاورزی 
افزایش نفو پذیری خاک )نظیر جوایگزینی   به منظورهای  ای؛ اجرای طر  توسعه
های  آب ۀغذیتفالت، کاشت درختان متناس  با اقلیم و غیره(؛ فرش به جای آس سنگ

 -یهای انسانفرایندآب( و هم از طریق  ۀچرخبه صور  طبیعی )از طریق  زیرزمینی
واناب سححی بوه  انتقال ر ،یبیانیا به  های زیرزمینی مصنوعی آب ۀتغذیمحیحی )
ر حفر چاه جذب، پخش هایی نظی از طریق روش زیادپذیری  هایی مصنوعی با نفو  تاالب
 و غیره( های پخش هدایت رواناب یا سیالب به داخل کانالروی زمین،  پساب

های مردم نهاد  تشکل
 NGOsیا 

 و دانش عمومی در اجتماع  سح  آگاهی  -
 ها های قانونی و ساختارمند از سمن حمایت  -
 ها سمن  مورد نیاز در راستای فعالیت ۀبودجتسهیال  و   -
 

آنان در دن کرگیری و سهیم  تصمیم ۀحوزدر  آناندخالت های انسانی و  ه از سرمایهاستفاد
های مربوطه )شرکت آبفا و آب  و حمایت مالی سازمانمنابع آب، از طریق همکاری  حفظ
و تغییر رفتارهای مصرفی قشرهای مختلف  ها در قال  آموزش با سمنغیره(  ای و منحقه
ها و حفظ پایداری منابع آب  مد  این سازمان و اهداف بلندها  آرمان به منظور هدف ۀجامع

 توسعه فرایندو تحقق 

نوآوری و گسترش 
 های فناوری

 برداری از آب بهره

 تبادل اطالعا  و تکنولوژی  -
 های مالی زیرساخت -
 های علم و فناوری پارک های دانش بنیان و شرکت  -
)نظیر ن امتخصص ۀشکیل شبکتو ارتباطا  دانشگاه و صنایع   -

 کلینیک صنعت(

)تحت تمثیر  در مصرف آب زیادهای نوین در تولید محصوال  با کارایی  تکنولوژی
  های کننده های نوین زراعتی، فنی )مانند استفاده از خنک های آبیاری جدید، روش سیستم

در  یورافن گسترش و آوری نو؛  و حتی مدیریتی و سازمانیها(  نوین در تولید برق نیروگاه
بستر دن کر؛ فراهم ها )نظیر سیستم بازچرخانی آب( فاضالب ۀتصفیآلودگی و  کنترل

 المللی اطالعا  و تکنولوژی تبادل بینمناس  در 

 ها، نامه ینیتنظیم آ
ها، قوانین و  توافقنامه
روز در  بهمقررا  
توزیع،  چگونگی

برداشت و مصارف 
 آبی

بندی و تنظیم  در سهم استانداردها و الزاما  قانونی متناس   -
 ها حقابه
 ها سبز و کنترل انتشار آالینده  قانون مالیا   -
 کشاورزی( ۀیارانهای مالیاتی )نظیر  ها یا معافیت یارانه  -
هوای   گذاری گر و جامع برای سرمایه قوانین کارا، تسهیل  -

 زیرساختی )داخلی و خارجی(
 

های متناس  با نوع کاربری و  ها و مالیا  نههای تشویقی و تنبیهی نظیر یارا اعمال سیاست
های آبریز، به منظور رعایت  تسهیم آب در حوضه چگونگیاعمال استانداردهایی در 

 آب سیستم از کاربران توسط شده مصرف آب مقدار آبریز و کنترل ۀحوضهای  حقابه
ین و تعی آب جریان در زائد مواد ۀتخلیمستمر  مشخص؛ کنترل زمان مد  در طبیعی

مواد از طریق استانداردهای  ۀتخلی محل و بندی زمان، کیفیت، تمیک ای از  سح  بهینه
های خاص  تکنولوژیکی و الزاما  استفاده از فناوری قانونی؛ تعیین حدود و استانداردهای

 ها حجم ضایعا  و زباله یا آب مصرف کاهش برای

 سواد آب

 کارکرد نظام آموزشی  -
 ها لیت سمنعملکرد و سح  فعا  -
 رسانی و شفافیت موجود در اجتماع اطالعهای  کانال  -
 آب اطالعا  مؤثر های سیستم  -
های مربوطه  ها و سازمان تبادل و ارتباطا  علمی بین دانشگاه  -

 زیست(  ای، جهاد کشاورزی، سازمان محیط )آبفا، آب منحقه

به  مرتبط های سازی هنگهدف از طریق آموزش و فر ۀجامعاجتماعی در  ۀسرمایافزایش 
 ضد توسعه و فعلی الگوهای ناپایداری اتالف منابع آبی و اسراف و ۀپدید بامنظور مقابله 

ویژه  بهسازی و  رسانی و شفاف اطالعها؛  مصرف با کمک نظام آموزشی و همکاری سمن
د های علمی برخور های مربوطه و آموزش سازمان ۀوسیلها از کمبود آب به  افزایش آگاهی

 آب با همکاری نظام علمی کشور از حفاظت و مدیریت برداری، بهرهدر  با آن

حجم تولیدا  
کشاورزی، دام، طیور 
و آبزیان در واحد 

 سح 

 مصرفی جامعه تقاضا و نیازهای -
 حجم و کیفیت آب در دسترس  -
 ها میزان انتشار آالینده  -
 کشاورزی های خاک سالمت اکوسیستم و کیفیت  -
 کشاورزی های یارانه  -
 های اکولوژیکی با تقاضای بازارهای هدف مدیریت ظرفیت  -
 های فنی، مالی و علمی متناس  زیرساخت -

های طبیعی و  س  با توان اکولوژیک و ویژگیتولید محصوال  کشاورزی و دامی متنا
پای آب  شاخص رد زیاداقلیمی محیط؛ منع یا کاهش تولید محصوالتی با میزان 

واردا  این نوع محصوال ، در مقابل خودکفایی و  چون هندوانه( وهمجاتی  )صیفی
 تر جهاد کشاورزی در تعیین نوع ر؛ مدیریت قویکمتبری  صادرا  محصوالتی با حجم آب

و اشاعه و  بدون کاراییهای  محصوال  تولیدی، الگوی کشت متناس ، حذف واسحه
وری محصوال   افزایش عملکرد و بهره به منظورهای نوین  تسهیل استفاده از تکنولوژی

 کشاورزی

انتشار گازهای 
 ها ای و آالینده گلخانه

 های پاک های فسیلی یا انرژی استفاده از سوخت  -
 ورزی )کود و سم(های کشا نهاده  -
 های خانگی و صنعتی فاضالب  -
 تولید و تصفیه فرایندهای نوین در  سهم تکنولوژی  -

ها( به  فاضالب ۀتصفیویژه  بههای تصفیه ) صنایع به استفاده از فیلترها و سیستمدن کرملزم 
 مجدد و بهینه از ۀاستفادبازیابی و  برایمنظور کاهش سح  آالیندگی آب، خاک و هوا و 

ای و گرم شدن  کاهش اثر گازهای گلخانهتر به منظور  های پاک آب؛ استفاده از سوخت
 زمین

 در هماهنگی
 منابع آب مدیریت

 ملی توسعه ریزی برنامه با آب منابع مدیریت همسویی  -
 ای و حوضه در سح  کالن های مدیریتی  برنامهتنظیم   -
های  ازمانو س نهاد های مردم تعامل سازنده بین سازمان  -

 های منابع آب رفع چالش به منظورمدیریتی مرتبط 

ای،  های آبفا، آب منحقه و بین سازمان لیمحهای مدیریتی در سحو   گسترش همکاری
و تدوین  یکبندی منحقی در تحقق وظایف هر  جهاد کشاورزی و نیز شهرداری، بودجه

؛ گسترش دار منابع آبیهای قانونی منحبق با برقراری تعادل پایداصول و استاندار
به منظور توجه هر چه بیشتر در ی لفرامو ی لمو یا حتی ای  ها در سح  حوزه همکاری

 حفظ تعادل اکولوژیک منحقه

 توان اکولوژیک
 های محیحی موجود در منحقه ها و توان پتانسیل  -
 آنها از منابع و میزان هدررفتبرداری  هرهب چگونگی  -
 کاربری اراضی  -

و در آنها  توان اکولوژیکی منحقه با استفاده از شناسایی منابع، تجزیه و تحلیلبررسی 
های تولیدی، خدماتی و  بندی فعالیت بندی سرزمین؛ طبقه نهایت ارزیابی و طبقه

های اکولوژیک منحقه و  گردشگری و غیره محابق با طر  آمایش سرزمین استان و ویژگی
بر مبنای بازدهی و کارایی هر چه بیشتر منابع  های اصولی و منحقی کاربری ،در نتیجه
 اقتصادی
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