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Abstract

 افزایش استانداردهاي زندگی و پیچیدگیهاي،با رشد تقاضا براي غذا و انرژي
 عوامل متعددي در. فشار بر منابع آب در حال افزایش است،حکمرانی آب
 ابتدا امنیت آبی حوضه دریاچه، در این پژوهش.ایجاد امنیت آبی دخیل هستند
) دورههاي پنج1  اقتصادي حوضه براي-ارومیه با استفاده از طبقهبندي آبی
) استانهاي واقع در حوضه براي سال پایه2  و1397  تا1307 ساله از سال
 وجود چالشهاي، نتایج بدست آمده. مورد بررسی قرار گرفت1397
هیدرولوژیکی زیاد و ظرفیت اقتصادي کم براي دستیابی به امنیت آبی را
 اطالعات، اقتصادي- روشهاي عمومی نظیر طبقهبندي آبی.نشان داد
 لذا.دقیقی از وضعیت سیستم منابع آب در مقیاسهاي محلی ارائه نمیکنند
 تعریف مشخصی از امنیت آبی، باتوجه به ویژگیهاي حوضه،در بخش دوم
 یک چارچوب شاخصمحور در سه بعد، باتوجه به این تعریف.ارائه شد
 درآمد ساکنین و اشتغال ساکنین براي ارزیابی امنیت آبی،دسترسی به آب
 باتوجه به.حوضه طراحی شد و بررسی ها براي دوره تاریخی انجام گرفت
 به طور کلی امنیت آبی حوضه در سالهاي،معیارهاي درنظر گرفته شده
 «متوسط» ارزیابی1397 ،1317 ،1317  « کم» و در سالهاي1397  و1307
 بررسی امنیت آبی حوضه با شاخصهاي بهرهوري فعالیتهاي اقتصادي.شد
 بخش کشاورزي از،نشان داد که به منظور دستیابی به امنیت آبی در آینده
 سیاستها باید، اقتصادي برخوردار نبوده-پتانسیل الزم براي توسعه اجتماعی
 این امر بدون.در راستاي کاهش مصرف آب و اشتغال کشاورزي ارائه شود
سرمایهگذاري و ایجاد ظرفیت اشتغال در بخشهاي دیگر که قابلیت باالیی
. ممکن نیست،براي افزایش درآمد سرانه حوضه را دارند

By growing food and energy demands and rising living
standards and according to the complexity of regional water
governance, the pressure on water resources is increasing.
Many factors are involved in water security. In this research,
firstly, the water security of Lake Urmia Basin was
investigated using hydro-economic classification for 1) fiveyear periods from 1991 to 2016, and 2) the provinces located
in the basin for 2016. The results showed the existence of high
hydrological challenges and low economic capacity to achieve
water security. Since general methods such as hydro-economic
classification do not provide accurate information at local
scales, in the second part, a clear definition of water security
was presented according to the characteristics of Lake Urmia
Basin. Considering this definition, we designed an indicatorbased framework in three dimensions of access to water,
income, and employment to assess the water security of the
basin. The study was conducted for the historical period. By
the considered criteria, the water security of the basin was
assessed as "low" in 1996 and 2016 and "moderate" in 2001,
2006 and 2011. The study of the basin water security with
productivity indicators of economic activities showed that in
order to achieve water security in the future, the agricultural
sector does not possess the necessary potential for socioeconomic development and policies in this sector should be
oriented towards reduction of water consumption and
employment. This is not possible without investing and
creating employment capacity in other sectors, which have
high potential for increasing employment opportunities and per
capita income.
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مطالعــات امنـیــت آبی در مقیاسهاي جهانی و منطقهاي ( Fischer

 -7مقدمه

 ،)et al., 2015; Satoh et al., 2017; Wada et al., 2016ملی
( )Al-Otaibi and Abdel-Jawad, 2007; Jiang, 2015و نیز
محلی نظیر شهرها ،حوضهها و دشتها ( Ansari Mahabadi et al.,

منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ،به یک عامل حیاتی
براي توسعهي اقتصادي -اجتماعی تبدیل شده است .در بسیاري از
کشورها ،همراه با رشد سریع جمعیت و توسعه اقتصادي ،منابع آب
تحت تنش شدید از سوي مداخله انسانی قرار گرفتهاند و این مناطق با
کمیابی آب (یا به تعبیر بهتر فزونی تقاضا بر منابع) مواجه شدهاند.
کمیابی آب ،میتواند مانع توسعه و باعث کمبود مواد غذایی و همچنین
ایجاد درگیريهایی شود که اثرات نامطلوب بر سالمت انسان و
اکوسیستم دارند .بنابراین تعادل بین تقاضا و تأمین آب یک مسأله
کلیدي در مدیریت منابع آب حوضه آبریز است ()Notter et al., 2012
از سوي دیگر ،تغییرات اقلیمی به دلیل افزایش غلظت گازهاي
گلخانهاي موجب تغییرات حجم و مدت زمان جریان آب رودخانهها و
آبهاي زیرزمینی میشود .لذا این فرایند دسترسی افراد به منابع آب
را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Arnell, 2004در این راستا ،مفهوم
امنیت آبی ناظر بر وضعیت مناطق از نظر دسترسی به منابع آب است.
تعاریف متفاوتی از مفهوم امنیت آبی ارائه شده استGWP (2000) .
امنیت آبی را به عنوان یک هدف کلی تعریف میکند؛ به طوري که
هر شخص با بهاي قابل قبولی ،دسترسی کافی به آب سالم داشته باشد
تا از یک زندگی پاک ،سالم و سازنده برخوردار گردد و اطمینان حاصل
شود که محیط زیست محافظت میشود و وضعیت آن بهبود مییابد.
) Grey and Sadoff (2007با توجه به این هدف ،امنیت آبی را در
دسترس بودن میزان قابل قبولی از کمیت و کیفیت آب براي حفظ
سالمتی ،معیشت ،اکوسیستمها و تولید؛ همراه با سطح قابل قبولی از
ریسکهاي مرتبط با آب براي مردم ،محیط زیست و اقتصاد ،تعریف
نمودند .در تعریفی جامعتر ،امنیت آبی ظرفیت یک جمعیت براي
حراست از دسترسی پایدار به آب کافی و با کیفیت قابل قبول ،براي
حفظ معیشت ،تأمین رفاه بشر و توسعه اجتماعی -اقتصادي بیان شده
است به طوري که حفاظت از منابع آبی از آلودگیها و جوامع در برابر
بالیاي مرتبط با آب تضمین و حفظ اکوسیستمها در شرایط امن و
فضاي با ثبات سیاسی انجام شود ( Intergovernmental Council
 .)of the IHP, 2012بدین ترتیب ،تأکید اصلی در تعاریف امنیت آبی
بر هدف دسترسی امن به آب با کیفیت مناسب براي انسانها و
محیطهاي طبیعی و در نهایت معیشت پایدار است .تنوع در تعاریف
امنیت آبی ،به تفاوت در مسئولیتها و نقشها در سطوح مختلف
اجرایی و مطالعاتی مربوط میشود .به جاي تالش براي تطبیق همه
جنبههاي امنیت آبی در همه سطوح ،نیاز به ارائه تعاریف امنیت آبی
متناسب با هدف است (.)Taylor, 2021

;2019; Bagheri and Babaeian, 2020; Dickson et al., 2016

 )Eekhout et al., 2018; Xiao-jun et al., 2014انجام گرفته
است .طبق بررسیهاي انجام گرفته در سطح جهان توسط Fischer
) ،et al. (2015تنها حدود  10درصد از جمعیت جهان که در کشورهاي
صنعتی از جمله ایاالت متحده ،کانادا ،ژاپن ،استرالیا و چند کشور
اروپایی واقع شدهاند ،با چالشهاي توسعه آبی -اقتصادي پایین روبرو
بوده و از امنیت آبی برخوردار هستند .بررسیهاي Wada et al.
) (2016نیز نشان میدهد که امنیت آبی در کشورهاي آفریقایی،
آسیاي جنوبی و غرب آسیا پایین بوده و بخشهایی از ایاالت متحده،
استرالیا و اروپاي جنوبی علیرغم مواجهه با کمبود آب باال ،از وضعیت
بهتر امنیت آبی برخوردار هستند؛ زیرا در این مناطق ،ظرفیت اقتصادي
باال و عملکرد خوب مدیریت ،بهداشت و کیفیت دسترسی به خدمات
وجود دارد .بنابراین در دستیابی به امنیت آبی ،نه تنها دسترسی فیزیکی
به منابع آب شیرین بلکه عوامل اجتماعی -اقتصادي نیز نقش دارند.
به طور کلی محیط هیدرولوژیکی ،محیط اجتماعی -اقتصادي و
تغییرات این دو محیط در آینده از مهمترین عوامل در تعیین
مقیاسهاي زیربنایی الزم براي دستیابی به امنیت آبی به شمار میآیند
( .)Grey and Sadoff, 2007این موضوع در طرح  WFaS1به عنوان
یک پروژه بینالمللی در زمینه آینده جهانی آب ،مورد توجه قرار گرفته
است .در این پروژه ،تأثیر تغییرات اقلیمی و اجتماعی -اقتصادي بر
امنیت آبی از طریق توسعه یک سیستم طبقهبندي آبی -اقتصادي2
تعیین گردید ( .)IIASA, 2021در این سیستم ،با استفاده از یک سري
شاخصهاي آبی و اقتصادي ،کشورها و حوضههاي آبریز با چالشها و
ظرفیتهاي مشابه امنیت آبی در یک طبقه قرار گرفته ،طبق
سناریوهاي آینده امنیت آبی ،براي آنها نرخهاي مشابه تغییر در توسعه
فرض گردید .شبیهسازي سناریوهاي آینده جهانی آب نشان داد که
تمامی کشورهاي جهان در افق  2777با سطح قابل توجهی از رشد
اقتصادي نسبت به سال مبناي  2717روبرو خواهند شد که میتواند
منجر به افزایش ظرفیت سازگاري و مدیریت ریسک چالشهاي آبی
گردد .اما در آینده بر تعداد کشورهایی که با چالشهاي آبی باال در
سال  2717رو به رو بودهاند ،افزوده خواهد شد (.)Burek et al., 2016
همچنین نتایج بخش دیگري از این پروژه در آسیا ،نشان داد که رشد
اقتصادي همراه با افزایش  37تا  07درصدي تقاضاي آب آبیاري،
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پیشین در استفاده از سیستم طبقهبندي آبی -اقتصادي ،محاسبه
شاخصهاي ترکیبی براي یک سال مبنا و عدم بررسی تأثیر روند
تغییرات و سهم هر یک از مؤلفههاي اثرگذار در طبقهبندي مناطق
است که باید مورد توجه قرار گیرد.

صنعت و مصارف خانگی در سال  2777نسبت بــه سال 2717
خـواهـد بــود کــه موجب تشدید چالشهاي آبی در آینده میگردد
( .)Satoh et al., 2017هرچند رویکرد مورد استفاده در این پروژه،
آیندههاي ممکن در خصوص امنیت آبی مناطق را نشان میدهد ،اما
چگونگی دستیابی به اهداف امنیت آبی در آینده را مشخص نمیکند.
این موضوع با بررسی پروژهاي که توسط بانک توسعه آسیایی 3براي
ارزیابی امنیت آبی کشورهاي عضو این نهاد براي سالهاي ،2713
 2716و  2727میالدي انجام شده است ،مشهود است .رویکرد
روششناختی مورد استفاده در این پروژه منطبق بر رویکرد اجرایی الزم
براي پیادهسازي استراتژي  2737اعضاي بانک توسعه آسیایی براي
مقابله با چالشهاي اصلی توسعه نظیر امنیت آبی این کشورها است.
بنابراین نتایج آن ارائه توصیههاي سیاستی در زمینه دستیابی به امنیت
آبی را ممکن میسازد (.)Strazzabosco, 2020

بررسی پژوهشهاي انجام گرفته در مقیاسهاي کوچکتر نشان میدهد
که نقطه توجه مطالعات امنیت آبی در مناطق مختلف جهان متفاوت و
م تأثر از وضعیت هیدرولوژیکی ،اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی و نهادي
آنها و در پاسخ به نیازهاي خاص محلی است .به طور مثال در مناطق
کم آب نظیر کشورهاي حوزه خلیج فارس ،عواملی نظیر ظرفیت آب
شیرینکنها و استفاده از پسابهاي تصفیه شده مورد توجه قرار گرفته
است ( Al-Otaibi and Abdel-Jawad, 2007; Saif et al.,
 .)2014در مطالعات امنیت آبی کشورهاي توسعهیافته و صنعتی،
چالشهایی نظیر آلودگی آبها توسط فاضالبهاي صنعتی و لزوم
توجه به توسعه پایدار مد نظر قرار گرفتهاند ( ;Chen and Wei, 2014
 .)Nie et al., 2018در مناطقی نظیر ایران که با برداشت بیرویه از
منابع آب براي انجام فعالیتهاي اقتصادي و عموماً کشاورزي روبرو
هستند ،از مؤلفههاي بهرهوري آب در ارزیابی امنیت آبی استفاده شده
است ( Ansari Mahabadi et al., 2019; Bagheri and
 .)Babaeian, 2020اما در این پژوهشها ،تعریف مشخصی از امنیت
آبی و در پاسخ به چالشهاي محلی ارائه نشده است .بنابراین باید
چالشهاي خاص محلی در تعریف و بررسی امنیت آبی در مقیاسهاي
کوچکتر مورد توجه قرار گیرند .هرچند پژوهشها در مقیاسهاي
محلی ،تصویر دقیقتري از سیستم منابع آب مناطق ارائه کردهاند ،اما
استفاده از شاخصها و معیارهاي متفاوت در این مطالعات ،امکان
مقایسه وضعیت امنیت آبی مناطق نسبت به دیگر نقاط جهان را فراهم
نکرده است .بنابراین ضرورت ارزیابی همزمان امنیت آبی ،با معیارهاي
جهانی و معیارهاي منطقهاي احساس میگردد.

استفاده از طبقهبندي آبی -اقتصادي در مقیاسهاي محلی نظیر
حوضههاي آبریز داخل یک کشور ،بستر مناسبی براي مقایسه وضعیت
امنیت آبی این مناطق با دیگر نقاط جهان را فراهم کرده و استفاده از
مفروضات سناریوهاي جهانی آب و بررسی تأثیر تغییرات جهانی اقلیمی
و اجتماعی -اقتصادي را در این مقیاس ممکن میسازد .در این راستا،
) Yao et al. (2017براي تعیین طبقه آبی -اقتصادي منطقه دلتاي
رودخانه مروارید چین 0براي آینده و در مقایسه با وضعیت حال حاضر
کشور چین و چند کشور منتخب ،به ریزمقیاسنمایی سناریوهاي
اجتماعی -اقتصادي جهانی پرداختند .این کار با استفاده از )1
مفروضات کشور چین در سناریوهاي جهانی آب و  )2بر اساس وضعیت
تاریخی و سیاستهاي توسعهاي آن منطقه انجام شد .باتوجه به نرخ
باالتر تغییرات تکنولوژیکی طبق مفروضات منطقهاي نسبت به
مفروضات کشور چین ،نتایج متفاوتی طبق دو روش به دست آمد که
بر لزوم توجه به تغییرات محلی در ارزیابی امنیت آبی تأکید مینماید.
در مجموع ،هرچند در مطالعات امنیت آبی با استفاده از سیستم
طبقهبندي آبی -اقتصادي ،تأثیر وضعیت اقلیمی و اجتماعی -اقتصادي
در مقیاس جهانی بر امنیت آبی کشورها مورد توجه قرار گرفته است،
اما سادهسازيهاي صورت گرفته با استفاده از این روش ،تأثیر اقدامات
کنشگران محلی و پیشرانها در سطح ملی و محلی بر آینده امنیت آبی
را درنظر نگرفتهاند .همچنین ،تصویر مناسبی از مسائل و چالشهاي
خاص مناطق در خصوص امنیت آبی ارائه نمیکنند .این امر ارائه
توصیهها ي سیاستی به منظور دستیابی به امنیت آبی با استفاده از این
سیستم را غیر ممکن میکند .این نقایص باید در ارزیابی امنیت آبی در
مقیاسهاي کوچک مورد توجه قرار گیرند .از دیگر نقاط ضعف مطالعات

در نهایت میتوان گفت که مفهومسازي و رویکردهاي ارزیابی امنیت
آبی بسته به مقیاس ارزیابی ،موقعیت جغرافیایی ،زمینه تخصصی
محققین و اهداف تحقیق میتواند متفاوت باشد .یکی از متداولترین
روشهاي پرداختن به موضوع امنیت آبی (شامل مفهومسازي و
ارزیابی) ،استفاده از چارچوبهاي ارزیابی شاخصمحور است .بدین نحو
که مفهومسازي امنیت آبی با تــوجه بــه تعریف امنیت آبی انجام
گرفته ،ابعاد و اهـداف امنیت آبی تعیین و شاخصهایی بــه منظور
ارزیابی ایـن مفهوم انتخاب میگردد .ایـن رویه توسط سایر محققین
نیز استفاده شده است ( ;Babel et al., 2020; Jia et al., 2015
.)Wang et al., 2020
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مساحت حدودي  71171کیلومتر مربع در بخشی از استانهاي
آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان واقع شده است .متوسط
بلندمدت بارندگی حوضه برابر با  307میلیمتر و متوسط بلندمدت حجم
جریانهاي سطحی حوضه حدود  7221میلیون مترمکعب میباشد
( .)Iran Ministry of Energy, 2018در این پژوهش ،آمار و
اطالعات مربوط به تراز آب دریاچه ارومیه و پتانسیل منابع آب
تجدیدپذیر ساالنه حوضه براي دوره آماري  07-01لغایت  97-96از
بانک اطالعاتی ستاد احیاي دریاچه ارومیه اخذ گردید .مقادیر برداشت
آب ارائه شده در طرح جامع آب (سال پایه  ،)1303طرح سازگاري با
اقلیم (سال پایه  ،)1317مطالعات بهنگامسازي طرح جامع آب کشور
(سال پایه  ،)1317بهنگامسازي بیالن منابع آب محدودههاي مطالعاتی
حوضه دریاچه ارومیه (سال پایه  ،)1397مبناي بررسی برداشتهاي
دوره تاریخی قرار گرفت .اطالعات مزبور از شرکت مدیریت منابع آب
ایران دریافت گردید .همچنین آخرین آمار برداشت آب از شرکت آب
منطقهاي آذربایجان غربی براي استفاده در تحلیلهاي مربوط به سال
 ،1397اخذ شد .اطالعات جمعیتی و نیروي کار حوضه با توجه به نتایج
سرشماريهاي عمومی نفوس و مسکن و اطالعات اقتصادي ،از
حسابهاي ملی و منطقهاي ارائه شده در پایگاه داده مرکز آمار ایران
گردآوري شد (.)Statistical Center of Iran, 2020

در پژوهش حاضر ،حوضه آبریز دریاچه ارومیه به عنوان یکی از
حوضههاي اصلی ایران با توجه به اهمیت اکولوژیکی ،سیاسی و
اجتماعی آن انتخاب گردید .خشک شدن دریاچه ارومیه در دهههاي
اخیر و تأمین نیاز زیستمحیطی آن ،یکی از چالشهاي مهم این حوضه
به شمار میآید که وضعیت اجتماعی -اقتصادي ساکنین حوضه را
تحت تأثیر قرار میدهد .عمده پژوهشهاي آبی این حوضه در خصوص
شناسایی و تعیین سهم عوامل طبیعی و انسانی خشک شدن دریاچه
ارومیه یا ارائه راهکارهاي احیاي این دریاچه انجام گرفته است .بنابراین
پرداختن به تأثیر متقابل منابع آب در دسترس و وضعیت اجتماعی-
اقتصادي ساکنین حوضه ،با وجود وضعیت دریاچه ارومیه ضروري به
نظر میرسد .بنابراین در این پژوهش ،سیستم منابع آب حوضه دریاچه
ارومیه با استفاده از مفهوم امنیت آبی در دو بخش بررسی میگردد .در
بخش نخست با استفاده از معیارهاي عمومی هیدرولوژیکی و اقتصادي،
طبقه آبی -اقتصادي حوضه براي دوره تاریخی و به تفکیک استان به
منظور تعیین روند تغییرات وضعیت امنیت آبی حوضه در مقایسه با
دیگر نقاط جهان تعیین میشود .با استفاده از این روش امکان بررسی
تأثیر سناریوهاي جهانی آب بر آینده امنیت آبی حوضه در مطالعات آتی
فراهم می گردد .در بخش دوم ،براي ارزیابی دقیقتر وضعیت سیستم
منابع آب حوضه ،امنیت آبی حوضه دریاچه ارومیه باتوجه به تعاریف
موجود از امنیت آبی در ادبیات موضوع و چالش آبی خاص حوضه
تعریف و یک چارچوب ارزیابی شاخصمحور بدین منظور طراحی
میگردد .ارزیابیهاي این بخش نیز براي دوره تاریخی و با هدف تعیین
حدود مطلوبیت امنیت آبی دوره تاریخی و بررسی تأثیر مؤلفههاي
مختلف بر آن انجام میگیرد .منظور از امنیت آبی حوضه دریاچه ارومیه
در بخش دوم این پژوهش عبارت است از دسترسی پایدار به آب براي
انجام فعالیتهاي اقتصادي و مصارف شرب به نحويکه وضعیت
معیشتی و رفاه ساکنین ارتقا یابد و اکوسیستم دریاچه ارومیه حفظ و
احیا گردد.

 -8-8تحلیل وضعیت امنیت آبی حوضه با استفاده از طبقهبندی
آبی -اقتصادی ()HE

ابتدا به منظور برآورد کلی از وضعیت امنیت آبی حــوضه دریاچه ارومیه
بــا استفاده از معیارهاي عمومی ،از سیستم طبقهبندي  HEکــه یک
روش بــراي ارزیــابی امنیت آبی کشورها یــا حـوضهها است،
استفاده میشــود ( ;Burek et al., 2016; Fischer et al., 2015
 .)Satoh et al., 2017این طبقهبندي (شکل  )1مبتنی بر دو بعد )1
چالشهاي هیدرولوژیکی( 7چالشهایی که براي مدیریت منابع آب از
نظر در دسترس بودن و تغییرپذیري آب موجود است) و  )2ظرفیت
اقتصادي( 6ظرفیت اقتصادي مقابله با مشکالت منابع آبی) است
(.)Satoh et al., 2017

الزم به ذکر است که در این مقاله ،امنیت آبی از نظر کیفیت آب در
دسترس مورد بررسی قرار نمیگیرد .از دیگر محدودیتهاي این
پژوهش میتوان به عدم واکاوي عوامل تأثیرگذار بر وضعیت امنیت
آبی حوضه نظیر علل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و نهادي اشاره کرد.

طبق طبقهبندي آبی -اقتصادي (شکل  ،)1مناطق به چهار گروه تقسیم
میگردند .طبقه  ،HE-1شامل مناطقی است که هرچند از ظرفیت
اقتصادي پایین برخوردارند ،اما با تنش آبی روبرو نبوده ،چالشهاي
هیدرولوژیکی در آنها کم است .مطلوبترین وضعیت مربوط به طبقه
 HE-2است که در آن ،مناطق چالشهاي هیدرولوژیکی پایین و
ظرفیت اقتصادي باال براي حفظ وضعیت امنیت آبی دارند.

 -8مواد و روشها
 -7-8منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،یکی
از حوضههاي اصلی ایران است که در شمال غربی کشور ایران با

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،8تابستان 7655
)Volume 17, No. 2, Summer 2021 (IR-WRR

173

است؛  )2شدت برداشت آب ،1که نشاندهنده نسبت برداشت آب ساالنه
به کل منابع آب تجدیدپذیر است؛  )3تغییرپذیري رواناب ماهانه ،9که
برابر با ضریب تغییرات رواناب ماهانه براي یک دوره پایه بوده و
نشاندهنده تغییرات درونسالی و برونسالی رواناب است .شاخص
ظرفیت اقتصادي با استفاده از مقدار نرمالشده سرانه تولید ناخالص
داخلی ،به عنوان اندازهگیري قدرت اقتصادي براي سرمایهگذاري در
مدیریت ریسک کمبود آب ،بدست میآید .در جدول  ،1طبقهبندي این
زیرشاخصها و مقادیر نرمالشده متناظر آنها ارائه شده است .به
منظور نرمالسازي زیرشاخصها ،باتوجه به حدود آستانههاي ارائه شده
در جدول  ،1از رابطه  1استفاده شده است که در آن  ،Viمقدار واقعی
زیرشاخص Vj ،و  Vj+1به ترتیب حدود پایین و باالي طبقه شاخص،
)  Xi (viمقدار شاخص نرمالشده Xi (Vj ) ،و )  Xi (Vj+1بــه ترتیب
مقدار نرمالشـده حــد پایین طبقه و حــد باالي طبقه است
(.)Fischer et al., 2015
()1

Fig. 1- Hydro-economic classification system
)(Fischer et al., 2015
شکل  -7سیستم طبقهبندی آبی -اقتصادی ( Fischer et al.,

)2015

Vi -Vj
)) ) )(Xi (Vj+1 )-Xi (Vj
Vj+1 -Vj

Xi (vi )=Xi (Vj )+ max (0, min (1.

براي ترکیب زیرشاخصهاي شاخص چالشهاي هیدرولوژیکی،
زیرشاخص کل سرانه آب تجدیدپذیر که مطلوبیت آن در جهت عکس
با زیرشاخصهاي دیگر است ،با یک زیرشاخص  X' =1-Xبه جاي X
جایگزین میگردد.

مناطق واقع در طبقه  ،HE-3هرچند از چالشهاي آبی باالیی
برخوردارند و با کمبود آب روبرو هستند ،اما قدرت اقتصادي باالیی
براي مقابله با این چالشها و دستیابی به امنیت آبی در آینده دارند.
بدترین وضعیت آبی -اقتصادي مربوط به طبقه  HE-4است که در آن
هم چالشهاي هیدرولوژیکی باال است و مناطق با کمبود آب مواجه
هستند و هم ظرفیت اقتصادي منطقه براي مقابله با این مشکالت
پایین است.

 -3-8چارچوب ارزيابی امنیت آبی حوضه درياچه ارومیه

75

باتوجه به ماهیت هدفمحور مفهوم امنیت آبی ،اهداف امنیت آبی
حوضه دریاچه ارومیه در سه بعد دسترسی به آب (براي انسانها و
محیط طبیعی) ،درآمد ساکنین و اشتغال ساکنین با استفاده از تعریف
امنیت آبی حوضه که در ابتداي مقاله بیان شد ،استخراج گردید.

شاخص چالشهاي هیدرولوژیکی با استفاده از متوسط مقادیر
نرمالشده سه زیرشاخص تعیین میگردد )1 :کل سرانه منابع آب
تجدیدپذیر ،0که بیانگر میزان آب در دسترس ساالنه براي هر فرد

)Table 1- Classification of hydrological challenges and economic capacity sub-indicators (Shiklomanov, 2000

جدول  -7طبقهبندی زيرشاخصهای چالشهای هیدرولوژيکی و ظرفیت اقتصادی ()Shiklomanov, 2000
Range of
Normalized
Indicator

GDPC

CVTWR

TWW/RWR

TWRC

0≤ X, X' <0.2

250≤GDPC<3,000

0≤CVTWR<30

0.01≤TWW/RWR<0.05

100≤TWRC<1,000

Very low

0.2≤ X, X' <0.4

3,000≤GDPC<10,000

30≤CVTWR <60

0.05≤TWW/RWR<0.15

1,000≤TWRC<2,000

Low

0.4≤ X, X' <0.6

10,000≤GDPC<20,000

60≤CVTWR <100

0.15≤TWW/RWR<0.30

2,000≤TWRC<5,000

Medium

0.6≤ X, X' <0.8

20,000≤GDPC<35,000

100≤CVTWR <150

0.30≤TWW/RWR<0.60

5,000≤TWRC<10,000

High

Range of Sub-Indicators
Class

10,000≤TWRC<20,000
0.60≤TWW/RWR<1.00
150≤CVTWR <225
35,000≤GDPC<90,000
0.8≤ X, X' <1.0
Very high
3
;TWRC: Total Renewable Water Resources per Capita (m /cap/yr); TWW: Total Water Withdrawal; RWR:Renewable Water Resources
)CVTWR: the coefficient of variance of monthly total water resources (%); GDPC: GDP per capita (PPP|US$2005/cap/yr
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) محاسبه آنها2 ،بتوان آنها را براي دورههاي آتی محاسبه کرد
)3 ،باتوجه به سناریوهاي جهانی آب براي مطالعات آتی ممکن باشد
ارتباط شاخصها با اهداف امنیت آبی براي خواننده قابل فهم و تفسیر
) امکان تعیین حدود مطلوبیت براي شاخصهاي0 ،آن آسان باشد
) برقراري ارتباط بین متغیرهاي به کار7  و،هدف وجود داشته باشد
 به،رفته در شاخصهاي هدف هر یک از ابعاد با متغیرهاي ابعاد دیگر
 اهداف و نحوه محاسبه، ابعاد.عنوان شاخصهاي بهرهوري ممکن باشد
شاخصهاي چارچوب ارزیابی امنیت آبی حوضه دریاچه ارومیه در
. ارائه شده است2 جدول

هدف بعد دسترسی به آب برابر با حفظ و احیاي دریاچه ارومیه و استفاده
پایدار از منابع آب و اهداف درآمد و اشتغال ساکنین به ترتیب رفاه
 ارزیابی وضعیت.اقتصادي و اشتغال پایدار در حوضه درنظر گرفته شدند
 با استفاده از سه دسته شاخص شامل،امنیت آبی حوضه در ابعاد سهگانه
،) (براي تعیین وضعیت اهداف امنیت آبی11شاخصهاي هدف
 (به منظور بررسی تأثیر عوامل مختلف بر12شاخصهاي نشانگاه
 (براي بررسی ارتباط و13شاخصهاي هدف) و شاخصهاي واسطه
 ایــن چارچوب بـا بررسی.همبستگی بین ابعاد) انجام میگیرد
Jia et al. چارچـوبهاي ارزیــابی شاخصمحور امنیت آبی نظیر
 و متناسبBabel et al. (2020)  وWang et al. (2020) ،(2015)
.با اهداف تحقیق طراحی گردید

طبقهبندي شاخصهاي هدف امنیت آبی حوضه دریاچه ارومیه در
 نرمالسازي این شاخصها نیز با استفاده از. ارائه شده است3 جدول
، در معیار طبقهبندي شاخصهاي درآمد و اشتغال. انجام گردید،1 رابطه
.وضعیت مناطق مختلف کشور درنظر گرفته شد

انتخاب متغیرها و شاخصها در این چارچوب به نحوي بوده است که
 هم براي دوره تاریخی در دسترس باشد و هم،) دادههاي مورد نیاز1

Table 2- Lake Urmia Basin water security framework

 چارچوب امنیت آبی حوضه درياچه ارومیه-8 جدول
Water security indicators
Dimension

Access to
Water

Income of
Residents

Employment
of Residents

Water
security
Goal

Goal indicators

Target indicators

1) Protection
and
restoration of
Lake Urmia
ecosystem
2) sustainable
utilization of
water
resources

1) Lake Urmia
Water Level (m)
2) Water
Withdrawal
Density: Ratio of
total water
withdrawal to
renewable water
resources (%)

1) Economic sectors
(Agricultural, MIMEC,
Services) water withdrawal
(MCM/Year)
2) Proportion of Each
Economic sectors withdrawal
over Total withdrawal (%)
3) Dependency to
groundwater ratio:
Proportion of groundwater
withdrawal over total
withdrawal (%)

1) Economic
welfare

1)
Sustainable
employment

Interaction indicators

1) Per Capita
Income: Real
GDP per Capita
(IRR/cap/year)

1) Employment
rate: Ratio of
total Employed
person to total
active person (%)
2) Nonagricultural
employment
Proportion: Nonagricultural
employment to
total employment
(%)

1) Proportion of Each
Economic sectors Value
added over Region GDP (%)

1) Proportion of Each
Economic sectors
Employment over Total
employment (%)

Access to water

1) Economic Water
Proudctivity: GDP per Total
water withdrawal (IRR/m3)
2) Sectors Economic Water
Proudctivity: Each Sectors
Value added to its water
withdrawal (IRR/m3)
3) Coefficient of
Determination between
sectors water withdrawals
and value-added
1) Employment water
productivity: Total
Employment to Total water
withdrawal (Person/MCM)
2) Economic sectors
Employment water
productivity: Each sectors
Employment to its water
withdrawal (Person/MCM)
3) Coefficient of
Determination between
Sectors Employment and
value-added
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Employments of Residents

1) Employment Economic
Productivity (106 IRR/person):
GDP per Total employment
2) Economic sectors Economic
Productivity (106 IRR/person):
Each Sector's Value added per
its employment
3) Coefficient of
Determination between sectors
Employment and value-added

به سري بلندمدت منابع آب تجدیدپذیر منتهی به سال  1397تعیین
گردید .تغییرپذیري (نسبت انحراف معیار به میانگین) باتوجه به دبی
ماهانه ایستگاههاي آبسنجی براي دورههاي مورد نظر محاسبه گردید.
متغیرهاي برداشت آب و جمعیت نیز طبق آمار برداريها و گزارشهاي
منطبق بر سالهاي مبنا تهیه شد .سرانه تولید ناخالص داخلی حوضه
مطابق ) Fischer et al. (2015به عنوان ظرفیت اقتصادي از تقسیم
تولید ناخالص داخلی حوضه به قیمت ثابت دالر در سال  2777به
جمعیت در سالهاي پایه بدست آمد .به منظور حذف اثر تغییر قیمتها
در سالهاي مختلف ،تبدیل قیمتهاي جاري به قیمت ثابت با استفاده
از روش ارائه شده در ) Water UN (2019انجام گردید .مقادیر بدست
آمده براي زیرشاخصهاي هیدرولوژیکی و ظرفیت اقتصادي در جدول
 4ارائه شده است.

بدین منظور حدود آستانههاي شاخصهاي درآمد و اشتغال در پنج طبقه
باتوجه به وضعیت استانهاي کشور در سال ،1397بر اساس توزیع
نرمال دادهها و به روش شکستهاي طبیعی (جنکز))ESRI, 1996( 10
تعیین گردید .طبق این روش طبقهبندي ،دادههاي هر طبقه از
بیشترین شباهت آماري نسبت به هم برخوردار هستند .همچنین در
بعد دسترسی به آب ،حدود آستانه شدت برداشت آب مطابق جدول 1
و طبقهبندي مطلوبیت شاخص تراز دریاچه ارومیه ،با بررسی وضعیت
تاریخی تراز دریاچه ارومیه مشخص شد .ستاد احیاي دریاچه ارومیه
تراز  1200متر را به عنوان تراز اکولوژیک عنوان کرده است که مبناي
حداقل وضعیت مطلوبیت «زیاد» قرار گرفت .کمترین تراز مشاهده شده
در دوره تاریخی ،برابر با 1207متر به عنوان حداقل مطلوبیت «بسیار
کم» درنظر گرفته شد .همچنین باتوجه به اینکه در سالهاي ابتدایی
دهه  07هجري شمسی ،باال رفتن غیرعادي تراز آب دریاچه موجب
زهدار شدن زمینهاي کشاورزي شده و هجوم آب شور به اراضی
ساحلی وضعیت نامطلوبی را در حوضه ایجاد کرده بود ،حد پایین (1206
متر) و باال ( 1201متر) تراز این سالها نیز جزو مطلوبیت «بسیار کم»
درنظر گرفته شد.

با استفاده از مقادیر نرمالشده شاخص چالش هیدرولوژیکی و ظرفیت
اقتصادي بین مقادیر  7و  ،1نمودار دو بعدي طبقهبندي آبی -اقتصادي
بدست آمد که در شکل  2ارائه شده است.
طبقه آبی -اقتصادي حوضه براي هر دو بخش سیر تاریخی و در
مقایسه استانهاي واقع در حوضه آبریز در سال  1397بر اساس شکل
 ،2طبقه  HE-4بوده که با چالشهاي هیدرولوژیکی زیاد و ظرفیت
اقتصادي کم براي مقابله با این چالشها بدست آمد که از نظر امنیت
آبی نامطلوب میباشد .تغییرات طبقه آبی -اقتصادي حوضه در
دورههاي  7ساله ،از یک روند پیوسته زمانی پیروي نمیکند .اما تغییرات
شاخص چالشهاي هیدرولوژیکی و زیرشاخصهاي آن از یک روند
افزایشی -کاهشی پیروي میکند که طبق آن ،حوضه در سال 1307
کمترین و در سال  1317با بیشترین چالش نسبت به سایر سالها
روبرو بود.

 -3نتايج و بحث
 -7-3طبقهبندی آبی -اقتصادی حوضه

به منظور بررسی روند تغییرات وضعیت طبقه آبی -اقتصادي حوضه
دریاچه ارومیه ،سالهاي  1397 ،1317 ،1317 ،1307و  1397به
عنوان سالهاي مبنا انتخاب گردیدند و از متوسط پنج ساله منابع آب
تجدیدپذیر حوضه منتهی به سالهاي مبنا براي محاسبه منابع آب
تجدیدپذیر هر دوره استفاده گردید .تعیین سهم هر یک از استانهاي
حوضه در وضعیت آبی -اقتصادي حوضه نیز براي سال  1397و باتوجه

Table 3- Classification of goal indicators of Lake Urmia Basin water security

جدول  -3طبقهبندی شاخصهای هدف امنیت آبی حوضه درياچه ارومیه
Range of Lake Urmia Basin water security Indicators
Range of
Normalized
Indicator

Employment indicators

Water indicators
TWW/RWR

LUL

ER

0≤X <0.2

0.01≤TWW/TWR<0.05

NAEP

Income indicators
GDPC

Class

; 1270≤LUL<1271
1276≤LUL<1278

70≤ER<79

61≤NAEP<67

30≤GDPC<46

Very low

0.2≤X <0.4
0.4≤X <0.6

0.05≤TWW/TWR<0.15
0.15≤TWW/TWR<0.30

1271≤LUL<1272
1272≤LUL<1274

79≤ER<85
85≤ER<87

67≤NAEP<71
71≤NAEP<74

46≤GDPC<57
57≤GDPC<74

Low
Medium

0.6≤X <0.8

0.30≤TWW/TWR<0.60

1274≤LUL<1275

87≤ER<89

74≤NAEP<82

74≤GDPC<117

0.8≤X <1.0

0.60≤TWW/TWR<1.00

1275≤LUL<1276

89≤ER<94

82≤NAEP<98

117≤GDPC<164

High
Very
high

;)GDPC: GDP per Capita (Million Rial 1390/cap/year); NAEP: Non-agricultural Employment Proportion (%); LUL: Lake Urmia basin Water Level (m
)ER: Employment rate (%);WWI: Water withdrawal Intensity ( TWW:Total Water withdrawal to RWR:Total Renewable water resources ratio
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Table 4- Hydrological challenges and economic capacity sub-indicators of Lake Urmia Basin

جدول  -6زيرشاخصهای چالشهای هیدرولوژيکی و ظرفیت اقتصادی حوضه درياچه ارومیه
Economic capacity

Indicator

Hydrological Challenges

1
)GDPC (US$2005/cap/yr

3
)CVTWR (%

2
TWW/RWR

1
)TWRC (m3/cap/yr

3713
4340
5352

98
139
111
119
92

0.49
0.82
0.55
0.78
0.66

2128
1123
1944
1163
1383

122

0.78

1648

124

1.00

623

146
123

0.23
0.74

5579
1256

6183
6659
5427
7747
5152
6659

SubIndicator
Base Year
1375 | 1996
1380 | 2001
1385 | 2006
1390 | 2011
1395 | 2016

1395 | 2016

Lake Urmia Basin
)(BASIN
West Azarbaijan
)(W-AZR
East Azarbaijan
)(E-AZR
)Kordestan (KRD
Lake Urmia Basin

1

b

W-AZR

KRD
0.5

BASIN

Economic capacity

E-AZR

0
0.5

1

0

Hydrological challenges

Fig. 2- Hydro-economic classification of Lake Urmia Basin for a) historical period, b) by provinces for
2016

شکل  -8طبقهبندی آبی -اقتصادی حوضه درياچه ارومیه الف) برای دوره تاريخی ،ب) به تفکیک استان برای سال 7370

همچنین ظرفیت اقتصادي حوضه به طور پیوسته بهبود یافت و در سال
 1397از وضعیت بهتري برخوردار شد .در بررسی به تفکیک استان،
استان کردستان کمترین چالش هیدرولوژیکی و ظرفیت اقتصادي را
داشت .بیشترین چالش هیدرولوژیکی و ظرفیت اقتصادي نیز در استان
آذربایجان شرقی مشاهده گردید .طبق طبقهبندي ارائه شده در جدول
 1و مقادیر به دست آمده براي شاخصها (جدول  ،)0سرانه منابع آب
تجدیدپذیر حوضه در سال « 1307متوسط» و در سالهاي بعدي
«کم» ارزیابی شد .بررسی تغییرات مولفههاي تشکیلدهنده این
شاخص در شکل  3نشان میدهد که روند تغییرات کل سرانه منابع
آب تجدیدپذیر )TWRC( 0متأثر از روند تغییرات منابع آب
تجدیدپذیر )RWR( 17حوضه بوده ،از یک چرخه نوسانی افزایشی-
کاهشی پیروي میکند (شکل -3ب) .حال آن که تغییرات جمعیتی16
( )POPحوضه همواره مثبت و افزایشی بوده است (شکل -3الف).
مقایسه سرانه منابع تجدیدپذیر حوضه به تفکیک استان ،نشان از

مطلوبیت «زیاد» بخش کردستان ،وضعیت «متوسط» آذربایجانغربی
و «بسیار کم» در آذربایجان شرقی است.
شدت برداشت آب ( )TWW/RWRحوضه دریاچه ارومیه در سالهاي
 1307و « 1317زیاد» و در سالهاي  1397 ،1317و « 1397بسیار
زیاد» ارزیابی میگردد .روند تغییرات شاخص شدت برداشت آب حوضه
در جهت عکس با روند مؤلفههاي تشکیلدهنده شاخص ،یعنی مقدار
برداشت آب )TWW( 10و منابع آب تجدیدپذیر( )RWR( 17شکل -0
الف و ب) است .بطوریکه در دورههایی که متوسط منابع آب تجدیدپذیر
حوضه افزایش داشت ،برداشت آب متأثر از افزایش میزان آب در
دسترس ،نسبت به دوره قبل افزایش یافت و شدت برداشت آب روند
کاهشی پیدا کرد و بالعکس .بنابراین سهم افزایش منابع آب تجدیدپذیر
دوره در کاهش شدت برداشت آب ،بیش از سهم میزان افزایش برداشت
آب در آن دوره است.
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Fig. 3- Changes in total renewable water resources per capita according to a) population and b) renewable
water resources of Basin

شکل  -3تغییرات كل سرانه منابع آب تجديدپذير نسبت به الف) جمعیت و ب) منابع آب تجديدپذير حوضه

منابع آب در حوضه را ضروري مینماید.

شدت برداشت آب در استان کردستان «متوسط» و در آذربایجان غربی
و آذربایجان شرقی «بسیار زیاد» ارزیابی میگردد .تغییرپذیري رواناب
ماهانه )CVTWR( 11در سالهاي  1307و « 1397متوسط» و در
سالهاي دیگر «زیاد» ارزیابی میگردد .در بازه زمانی مورد بررسی،
روند تاریخی تغییرپذیري روناب ماهانه در جهت عکس منابع آب
تجدیدپذیر حوضه تغییر کرد (شکل -0الف) .به نظر میرسد ،افزایش
منابع آب تجدیدپذیر در یک دوره ،متأثر از افزایش تداوم بارش در تعداد
ماههاي بیشتر بود که سبب کاهش تغییرات رواناب ماهانه در آن دوره
شد .وضعیت تغییرات رواناب ماهانه به تفکیک استان نیز «زیاد»
میباشد .مقدار باالي این شاخص نیاز به مدیریت ماه به مــاه ارزیابی

تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی حوضه به عنوان ظرفیت اقتصادي
حوضه براي دستیابی به امنیت آبی از یک روند صعودي پیروي میکند.
اما در تمامی سالهاي دوره مورد بررسی و به تفکیک استان ،مقدار
این شاخص با توجه به معیارهاي جهانی «کم» ارزیابی میگردد.
بررسی مؤلفههاي تشکیلدهنده این شاخص نشان میدهد که هرچند
جمعیت حوضه روند افزایشی داشت ،اما رشد تولید ناخالص داخلی19
( )GDPبیش از نرخ رشد جمعیت )POP( 16حوضه بود (شکل -7الف
و ب).
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Fig. 4- Runoff variability, water withdrawal intensity and water withdrawal by a) Agriculture, Industry and
Services b) Surface and Groundwater

شکل  -6تغییرپذيری رواناب ماهانه ،شدت برداشت آب و برداشت آب به تفکیک الف) كشاورزی ،صنعت و خدمات ،ب) سطحی
و زيرزمینی
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Fig. 5- Changes of GDPC according to a) GDP and b) population of Lake Urmia Basin

شکل  -0تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی نسبت به الف) تولید ناخالص داخلی و ب)جمعیت حوضه

-6ب) محاسبه و ارائه شده است.

 -8-3نتايج حاصل از چارچوب ارزيابی امنیت آبی حوضه
درياچه ارومیه

باتوجه به حدود آستانههاي نرمالشده (جدول  ،)3امنیت آبی حوضه
دریاچه ارومیه در سال « 1307کم» و در سالهاي بعدي از مطلوبیت
«متوسط» برخوردار است .در تعیین مطلوبیت تراز آب دریاچه ارومیه،
هرچند تغییرات تراز دریاچه روندي کاهشی داشته است ،اما باتوجه به
اینکه تراز آب دریاچه در سال  ،1307حدود  1201متر و بسیار باال بود
که باعث هجوم آب به زمینهاي کشاورزي ساحلی شده بود ،مطلوبیت
تراز آب «بسیار کم» درنظر گرفته شد و فقط در سال  1317تراز دریاچه
برابر با  1200متر از سطح دریاي آزاد و داراي مطلوبیت «زیاد» بود.
در بعد درآمد ،سرانه تولید ناخالص داخلی روند افزایشی داشت اما
مطلوبیت آن باتوجه به معیارهاي کشوري در سالهاي 1307و 1317
«بسیار کم» و در سالهاي بعدي «کم» ارزیابی میگردد .در بعد
اشتغال ،وضعیت حوضه از مطلوبیت باالیی برخوردار است.

ارزیابی امنیت آبی ،در سه بعد دسترسی به آب ،درآمد و اشتغال با
استفاده از شاخصهاي هدف ،براي کل حوضه در سالهاي ،1307
 1397 ،1317 ،1317و  1397انجام گردید .شاخص هدف بعد دسترسی
به آب ( ،)Waterاز متوسط نرمالشده دو زیرشاخص تراز آب دریاچه
ارومیه )LUL( 27و شدت برداشت آب ( )TWW/RWRبه دست آمد.
براي بعد درآمد ( ،)Incomeشاخص سرانه تولید ناخالص داخلی به
قیمت ثابت سال  )GDPC21( 1397استفاده شد تا با حذف اثر تغییر
قیمتها ،امکان مقایسه میزان واقعی تولید در سالهاي مختلف
مشخص شود .ارزیابی بعد اشتغال ،22با استفاده از متوسط دو شاخص
نرخ اشتغال )ER( 23و نسبت اشتغال غیرکشاورزي )NAEP( 20انجام
گردید .شاخص کل امنیت آبی 27از متوسط شاخصهاي ابعاد سهگانه
به دست آمد .تغییرات شاخصها (شکل -6الف) و زیرشاخصها (شکل
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Fig. 6- Changes of a) Total Water Security and Goal Indicators, b) Subindicators of Lake Urmia Basin
Water Security

شکل  -4تغییرات الف) امنیت آبی كل و شاخصهای هدف ،ب) زيرشاخصهای هدف امنیت آبی حوضه درياچه ارومیه
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نرخ اشتغال در سالهاي  1307تا  1317مطلوبیت «بسیار زیاد» داشت
و با ادامه روند کاهشی ،مطلوبیت آن در سال  1397و « 1397زیاد»
ارزیابی میگردد .همچنین ،نسبت اشتغال غیر کشاورزي در طول دوره
مورد بررسی روند افزایشی داشت و در تمامی سالها «زیاد» ارزیابی
میگردد.

به آبهاي زیرزمینی کاهش نشان داد ،به طوري که سهم برداشت از
آبهاي زیرزمینی از برداشت کل در سال ( 1317که بیشترین مقدار
از آب تجدیدپذیر و به تبع آن بیشترین برداشت آب کشاورزي را داشت)
حدود  32%است .در دوره کمآب منتهی به سال  ،1317سهم برداشت
از آب زیرزمینی تا حدود  60%رسید .در بعد درآمد ،بررسی سهم
بخشهاي مختلف اقتصادي از تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که
بخش خدمات در تمامی سالهاي مورد بررسی بیشترین سهم از تولید
ناخالص داخلی (بیشترین سهم در سال  1317و برابر با  )67%را دارا
بود و بخش صنعت در جایگاه دوم (بیشترین سهم در سال  1397و
برابر با  )31%قرار داشت .در بعد اشتغال ،بیشترین سهم از اشتغال
حوضه ،مربوط به بخش خدمات (متغیر بین  07%تا  )00%و کمترین
سهم از اشتغال مربوط به بخش کشاورزي (متغیر بین  27%تا )26%
است .به طور کلی دلیل کاهش اشتغال کشاورزي به دلیل افزایش سهم
بخش صنعت در اشتغال حوضه است.

براي بررسی تأثیر وضعیت بخشهاي مختلف اقتصادي یعنی
کشاورزي ،صنعت و خدمات در وضعیت هر یک از ابعاد ،از شاخصهاي
نشانگاه استفاده شد .در بعد دسترسی به آب ،بررسی تغییرات برداشت
آب به تفکیک بخشهاي اقتصادي نشان داد که بیشترین حجم آب
برداشت شده مربوط به بخش کشاورزي (با اختصاص سهمی حدود
 19%در سالهاي  1397و  1397تا  90%در سال  )1307بود و کمترین
حجم آب برداشتی مربوط به بخش صنعت (با اختصاص حدود 7/6%
در سال  1307تا  1/3%در سال  )1397از کل برداشت آب بود.
همانطور که در شکل - 0الف مشخص است ،روند تغییرات کل حجم
آب برداشتی ،متأثر از تغییرات برداشت آب کشاورزي و میزان آب در
دسترس (آب تجدیدپذیر) است .همچنین بررسی تغییرات برداشت آب
از منابع آب سطحی و زیرزمینی (شکل -0ب) نشان میدهد در
سالهایی که میزان آب تجدیدپذیر (متأثر از افزایش بارشها) افزایش
یافت ،برداشت از آبهاي سطحی نیز با افزایش روبرو شد و وابستگی

به منظور بررسی وضعیت ابعاد مختلف امنیت آبی نسبت به هم ،از
شاخصهاي واسطه استفاده گردید .بدین منظور دو دسته شاخص )1
ضریب تشخیص ( )R2بین دو متغیر معرف دو بعد و  )2شاخصهاي
نشاندهنده بهرهوري درنظر گرفته شد که در جدول  7ارائه شده است.

Table 5- Interaction indicators of Lake Urmia Basin water security

جدول  -0شاخصهای واسطه امنیت آبی حوضه درياچه ارومیه
Economic Sector
Agriculture
Industry

Indicators & Coefficients

Total

Services

43720

367563

1260938

4978

1380 | 2001

48618

314155

1552389

5452

1385 | 2006

58323

326022

1704291

4752

1390 | 2011

57188

314238

1811195

5025

1395 | 2016

51962

330494

1582203

5052

0.57

0.99

0.96

0.89

Average
Coefficient of Determination (R2) between water
withdrawal and value-added

306

1802

10208

79

1380 | 2001

281

1364

9698

70

1385 | 2006

295

1326

7593

75

1390 | 2011

312

1255

10657

71

1395 | 2016

299

1437

9539

74

0.70

0.95

0.20

0.95

Average
Coefficient of Determination (R2) between water
withdrawal and Employment

143

204

124

63

1380 | 2001

173

230

160

78

1385 | 2006

198

246

224

64

1390 | 2011

183

250

170

71

1395 | 2016

174

233

169

69

0.66

0.90

0.34

0.98

Average
Coefficient of Determination (R2) between valueadded and Employment

Dimensions

Year

Economic Water Productivity
)(IRR/m3
Water-Income

Employment Water Productivity
)(Person/MCM

Employment Economic
Productivity
)(106 IRR/Person

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،8تابستان 7655
)Volume 17, No. 2, Summer 2021 (IR-WRR

117

Water-Employment

Income-Employment

( .)JAMAB Consulting Engineers, 2005در بخش کشاورزي،
همبستگی باال بین اشتغال و برداشت آب ،نشان میدهد در سالهاي
پرآب که برداشت آب در بخش کشاورزي افزایش یافت ،جذب نیروي
کار در این بخش نیز باال بود .بهرهوري آبی اشتغال در بخش کشاورزي
همجهت با تغییرات برداشت آب و اشتغال کشاورزي تغییر کرد .روند
تغییرات آب برداشتی و اشتغال بخش خدمات همجهت بود و ضریب
تشخیص باالي بین این دو متغیر ،باتوجه به اینکه آب مصرفی در
بخش خدمات مربوط به شرب و بهداشت نیروي کار است ،منطقی
است .بیشترین بهرهوري آبی اشتغال در همه سالها مربوط به صنعت
و کمترین آن براي بخش کشاورزي است.

در تمامی سالهاي مورد بررسی ،بهرهوري اقتصادي آب در بخش
صنعت بیشترین و در بخش کشاورزي کمترین مقدار را به خود
اختصاص داده است .هرچند ضریب تشخیص حدود  7/97بین دو متغیر
برداشت آب و ارزش افزوده در بخش صنعت نشان از قابل اعتماد بودن
همبستگی باالي این دو متغیر در آینده دارد ،اما باتوجه به باالتر بودن
رشد ساالنه ارزش افزوده به نسبت برداشت آب (هرچند در سال 1397
رشد ارزش افزوده و برداشت آب بخش صنعت منفی است) ،بهرهوري
اقتصادي آب در دوره  1317تا  ،1397به طور مستمر بهبود یافت .ادامه
یافتن این وضعیت در آینده ،نشان از کاهش وابستگی ارزش افزوده به
آب برداشتی در بخش صنعت است .تغییرات آب برداشتی و ارزش
افزوده بخش خدمات همجهت بوده ،ضریب تشخیص در بخش خدمات
حدود  7/99و باال ارزیابی میگردد .باتوجه به اینکه نیروي کار یک
نهاده مهم در بخش خدمات است و آب مصرفی در بخش خدمات
عموماً صرف نیازهاي شرب و بهداشت نیروي کار میگردد ،این امر
منطقی به نظر میرسد .بهرهوري اقتصادي آب در بخش خدمات در
سالهاي  1397 ،1317و  1397به نسبت سال  ،1317به ترتیب
 11/3% ،10/7%و  10/7%کاهش داشت .هرچند این امر مطلوب
ارزیابی نمیگردد ،اما باید توجه داشت که در محاسبات مربوط به
بهرهوري اقتصادي آب خدمات ،مقدار کل برداشت آب شرب خانگی و
غیرخانگی مدنظر قرار گرفته است .تغییرات بهرهوري اقتصادي آب
کشاورزي همجهت با تغییرات مؤلفههاي تشکیلدهنده این شاخص
بوده ،نشانگر این است که نوسانات میزان آب در دسترس و به تبع آن
برداشت آب ،بر میزان درآمد حاصل از بخش کشاورزي اثرگذار است.
اما ضریب تشخیص برداشت آب و ارزش افزوده بخش کشاورزي حدود
 7/19و کمتر از مقدار این ضریب براي بخش صنعت و خدمات است.
این امر نشان از اثرگذاري بیشتر نهادههاي دیگر در سودآوري بخش
کشاورزي است.

بررسی ارتباط بعد درآمد و اشتغال با استفاده از ضریب تشخیص بین
ارزش افزوده و نیروي شاغل بخشهاي مختلف اقتصادي ،نشان از
وابستگی بسیار ضعیف بین این دو متغیر در بخش صنعت ( R2برابر با
 )7/30و وابستگی قوي در کشاورزي ( R2برابر با  )7/91و در بخش
خدمات ( R2برابر با  )7/97دارد .باتوجه به جدول  ،7در تمامی سالهاي
مورد بررسی ،بیشترین بهرهوري اقتصادي اشتغال در بخش خدمات و
کمترین میزان در بخش کشاورزي است .تغییرات بهرهوري اقتصادي
اشتغال در بخش کشاورزي همجهت با تغییرات ارزشافزوده و اشتغال
است .در سالهایی که تولید کشاورزي متأثر از میزان آب در دسترس،
افزایش یافته است ،اشتغال در این بخش نیز افزایش داشت.
 -6نتیجهگیری
اهمیت طبقهبندي آبی -اقتصادي در این است که به منظور تأمین
امنیت آبی در آینده ،مناطق با طبقههاي مختلف آبی -اقتصادي،
مسیرهاي متفاوتی نظیر نرخ تغییرات تکنولوژیکی و ساختاري در
بخشهاي اصلی مصرفکننده آب را تجربه خواهند کرد .این نوع
طبقهبندي ،امکان ارزیابی تأثیر سناریوهاي تغییر اقلیم و اجتماعی-
اقتصادي در مقیاس جهانی را بر مناطق در مقیاس محلی فراهم
مینماید .تعیین طبقه آبی -اقتصادي حوضه دریاچه ارومیه در دوره
تاریخی و استانهاي حوضه نشان داد که این حوضه علیرغم تغییرات
آب در دسترس ،جمعیت و وضعیت اقتصادي ،همواره در طبقه HE-4
قرار داشته و با چالشهاي بسیاري در خصوص کمبود آب روبرو است.
همچنین ،سرانه تولید ناخالص داخلی کم حوضه با توجه به معیارهاي
جهانی ،نشان از ظرفیت اقتصادي کم براي مقابله با چالشهاي
دستیابی به امنیت آبی در آینده است .براي دستیابی به اطالعات
دقیقتر درخصوص سیستم منابع آب حوضه ،وضعیت امنیت آبی حوضه
در سه بعد دسترسی به آب ،درآمد ساکنین و اشتغال ساکنین با استفاده

در بررسی وابستگی بین دو بعد دسترسی به آب و اشتغال ،ضرایب
تشخیص بین برداشت آب و تعداد افراد شاغل به تفکیک کشاورزي،
صنعت و خدمات به ترتیب برابر با  7/27 ،7/97و  7/97به دست آمد.
بدین ترتیب ،ارتباط باالیی بین این دو متغیر در بخش صنعت مشاهده
نمیگردد .همبستگی پایین بین آب برداشتی و اشتغال در بخش
صنعت ،باتوجه به ساختار صنایع حوضه (صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
به عنوان صنعت غالب حوضه با آببري باال) ،منطقی به نظر میرسد؛
زیرا سهم فرایند تولید در میزان آب برداشتی بسیار بیشتر از سهم نیاز
بهداشت و شرب کارکنان این بخش است .به طور مثال ،بیش از 10
درصد از کل آب برداشتی صنایع در سال  1317صرف فرآیند تولید شد
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18- Coefficient of Variance of monthly Total Water
Resources (CVTWR)
19- Gross Domestic Product (GDP)
20- Lake Urmia basin Water Level (LUL)
21- Gross Domestic Product per Capita (GDPC)
22- Employment
23- Employment Rate (ER)
24- Non-agricultural Employment Proportion (NAEP)
25- Total Water Scurity

 طبق ارزیابیهاي.از یک چارچوب ارزیابی شاخصمحور بررسی گردید
 متأثر از تغییرات برداشت، تغییرات برداشت آب در حوضه،انجام گرفته
آب در بخش کشاورزي بوده که خود متأثر از میزان آب تجدیدپذیر و
بارشهاي حوضه و نیز اثرگذار بر درآمد و اشتغال بخش کشاورزي
 لذا باتوجه به عدم امکان اثرگذاري بر مؤلفههاي اقلیمی و.است
هیدرولوژیکی از یک سو و پایین بودن تمامی شاخصهاي بهرهوري
 اشتغال در این بخش مستمر نبوده و،بخش کشاورزي از سوي دیگر
 بنابراین براي ارتقاء امنیت آبی در آینده باید.ناپایدار ارزیابی میگردد
مؤلفههاي تأثیرگذار بر کاهش مصرف آب و میزان اشتغال در این
 باتوجه به نقش کلیدي بخش کشاورزي.بخش مورد بررسی قرار گیرد
 پیشنهاد میگردد در پژوهشهاي آتی تأثیر این،در امنیت غذایی
 شاخصهاي نرخ.اقدامات از بعد امنیت غذایی کشور نیز بررسی گردد
 نشانگر مطلوبیت باالي،اشتغال و نسبت اشتغال غیرکشاورزي حوضه
 اما درآمد سرانه.حوضه در زمینه اشتغال نسبت به میزان کشوري است
 مطلوبیت کمی به نسبت،حوضه به عنوان شاخص وضعیت اقتصادي
 بدین ترتیب هرچند از نظر اشتغال غیر.دیگر مناطق کشور دارد
، حوضه وضعیت مطلوبی به نسبت سایر مناطق کشور دارد،کشاورزي
اما بخش صنعت و خدمات جوابگوي نیاز به درآمد جمعیت حوضه
 باید ظرفیتهاي، لذا در راستاي دستیابی به اهداف امنیت آبی.نیست
 هم به منظور کاهش مصرف آب و،توسعه بخش صنعت و خدمات
ایجاد ظرفیت اشتغال جایگزین بخش کشاورزي و هم براي بهبود
 بی شک ارائه.وضعیت درآمدي ساکنین حوضه مورد بررسی قرار گیرد
راهکارهاي دقیق در این خصوص مستلزم مطالعات جامع
. اجتماعی و غیره است، اقتصادي،زیستمحیطی
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