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ارزيابی يکپارچه سامانه منابع آب خراسان جنوبی در 
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 چکیده

ریزی و اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب، ترین مراحل برنامهیکی از مهم
ت البایست مشکدر ارزیابی یکپارچه می های منابع آب است.ارزیابی سامانه

ه اما از آنجا کگردند. سامانه شناسایی شده و روابط علت و معلولی مشخص 
معموالً سطوح مختلف در ارزیابی، به خصوص سطح استراتژیک کمتر مورد 

د که شونگیرد، روابط علت و معلولی به درستی تعیین نمیتوجه قرار می
گذاری و در نهایت مدیریت سامانه را دچار سازی، سیاستتواند مدلمی

استراتژیک برای در تحقیق حاضر از چارچوب هدفگرا در سطح کند.  اشکال
، های مقیاسشامل بخششود. چارچوب هدفگرا ارزیابی یکپارچه استفاده می

 با درنظر گرفتن این .باشدها میدامنه، بعد، زمینه کلی، زمینه و زیرزمینه
ها، روابط علت و معلولی سامانه مشخص گردیده و بر اساس آن بخش

شوند. برای بررسی عملی این نشانگرهای الزم برای ارزیابی مشخص می
گیرد. پس از تعیین خراسان جنوبی مورد مطالعه قرار میچارچوب استان 

. گیردقادیر آنها کمی شده و روند هریک مورد بررسی قرار می، منشانگرها
گرچه در بخش کشاورزی افزایش برداشت وجود داشته،  دهدنتایج نشان می

 دهد. به عبارتیروند کاهشی نشان می اما تولید و ارزش افزوده در واحد سطح
ه کآب اضافی برداشت شده، برای افزایش سطح زیر کشت بوده است، در حالی

د کاهشی داشته است. در مورد محصوالت باغی که ــی رونــکارای
ها در جهت افزایش سطح زیر کشت آنها بوده است روند نزولی گذاریسیاست

ای هها در بخشه است. اثرات این ضعفتولید در واحد سطح کامال قابل توج
دیگر یعنی اقتصادی و اجتماعی شامل کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و 

 شود.مهاجرت از روستا به شهر دیده می
 

زی ریهای منابع آب، برنامههـابی یکپارچه، سامانــارزی :كلمات كلیدی
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Abstract 
One of the most important steps in planning and 

implementation of integrated water resources management is 

water resource system assessment. To do an integrated 

assessment, system problems and cause and effect 
relationships should be detected and defined. But since 

different levels of assessment, specially the strategic level, is 

generally ignored, the cause and effect relationships are not 

properly defined which may result in problems in modeling 
and policy making, and finally in system management. In this 

paper to do an integrated assessment of water resources 

systems in a strategic level, Goal Oriented Framework (GOF) 

is applied. GOF includes scale, domain, dimension, generic 
theme, theme, and sub-themes. Considering all these parts, the 

cause and effect relationships are defined and the indicators are 

developed. The south Khorasan province is considered as a 

case study. The indicators are determined using statistics and 
then the trend of each indicator is studied. The results showed 

that although the increased withdraw has occurred in 

agriculture sector, the production and the value added per unit 

of cultivated area had a decreasing trend. This means that the 

surplus water withdrawal was used to increase cultivated areas, 

while the efficiency was decreased inspite of the prospects. It 

was noticeable that the agricultural policy was to increase the 

orchard area where the indicators showed that the efficiency of 
orchards was decreased. The consequences of these problems 

were noticeable in economic and social sectors, so that the 

agricultural sector employment has decreased and rural-urban 

migration has occurred. 
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 مقدمه  -0

 ریزی و ترین مراحل برنامهارزیابی وضعیت منابع آب، از مهم

و کیف منابع آب و مدیریت منابع آب است. در واقع آگاهی از کم 
های اصلی و اساسی برای چگونگی تحوالت آن جزء پیش شرط

 یابیارزشود. و مدیریت معقول منابع آب محسوب می ریزیبرنامه
 طیراش درباره شناخت و یآگاه شیافزا یبرا دیبا آب منابع یهاسامانه
 یعلم تاالؤس به پاسخ ی،ابیارز جهینت نیمهمتر .ردیپذ انجام آب منابع

 مسائل اختارس و عتیطب مورد در یآگاه شیافزا بلکه ؛ستین تیاسیس ای
 دیبا هنوز سامانه مورد در ییزهایچ چه نکهیا و است سامانه در موجود

 مناسب یهاشاخص تعیین در ضعف (.Davies, 2007) شود فراگرفته
 آب وریبهره شاخص ژهیو به و برنامه اهداف ارزیابی و پایش جهت

 دمـــع جهینت در و یقبل یهابرنامه از نامناسب یابیارز وجبــم
 شودیم ندهیآ هایبرنامه در عــــوانـــم و تکالمش حـــیتصح

((Safavi and Golmohamadi, 2016 .توسعه هایطرح به نگاهی 
 و اسالمی انقالب وقوع از قبل برنامه پنج طول در آب منابع شده اجرا

 هلأمس که دهدمی نشان انقالب از پس مورد این در شده انجام اقدامات
 وردم هرگز سیستماتیک طور به شده اجرا هایطرح و هابرنامه ارزیابی
 . است نگرفته قرار جدی التفات

 
ول ا سطحدر  .شودمیانجام  در دو سطح کپارچهی یابیارزبه طورکلی 

وم د سطحشود و در یانجام م کیاستراتژ دید کی جادیا یبرا یابیارز
اگر هدف از است.  یریگمیتصم یبرا نهیزم جادیا ،یابیهدف از ارز

 ،ارزیابی مشاهده وضعیت سیستم و ایجاد یک دید همه جانبه باشد
شود. برای ارزیابی در سطح ارزیابی در سطح استراتژیک انجام می

ارزیابی و نشانگرهای منتخب توسط این  1هایاستراتژیک از چارچوب
. چارچوب الگویی است که بر اساس آن شودگرفته می ها بهرهچارچوب

اند ه مهم تشخیص داده شدهرباره عواملی که در ایجاد یک مسألد
ابزار ارزیابی یکپارچه و به عبارت  هاچارچوبکند. پردازی مینظریه
کمک  انرندگیگمیهستند، به تصم لیتحل یبرا مناسبی ابزار دیگر

را درک  ستمیس یکل تیوضع علت و معلولیتبیین ساختار کنند تا با یم
به  نه،یچارچوب به عنوان زم کی وجود. Valkering, 2009))کنند 

 وکند یمختلف کمک م هایبخش نینقاط ارتباط ب یتمرکز رو
نند ک لیمختلف را تسه یوهایو سنار ستمیارتباط اجزا س نهمچنی

(Holman et al., 2008). ای ایجاد دستهها منجر به کاربرد چارچوب
ها برای تولید نشانگرها از نشانگرها خواهد شد و استفاده از چارچوب

 . (Amajirionwu et al., 2008)کارایی آنها را باال خواهد برد 
 

ها هستند و قبل از ها متفاوت از مدلشایان ذکر است که چارچوب
یستم ر سها برای تبیین ساختاها نیاز به کاربرد چارچوباستفاده از مدل

های مدل .ی مورد بررسی استگیری مسألهی چگونگی شکلو نظریه
هایی هستند که سیستم را توصیف کرده مدل معموالًارزیابی یکپارچه 

دهند. اما از پاسخ می شود؟اگر چنین باشد چه میاالت ؤو به س
های ارزیابی یکپارچه، برای نشان ها به عنوان زمینه برای مدلچارچوب

ه ی مورد نظر، استفادن ساختار علت و معلولی آنها و تبیین مسألهداد
های پیچیده سر و . زمانی که با سیستم(Valkering, 2009)شود می

. (Skoulikidis, 2009)ها ضروری است چوبکار داریم استفاده از چار
 های مختلفهای مورد استفاده در ارزیابی یکپارچه بین جنبهچارچوب

ر )زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی( توازن برقرار توسعه پایدا
و برای فهم روند تغییرات، همچنین نشان  (UNCSD, 1996)کنند می

روند. ایجاد های مختلف  به کار میدادن تعامالت بین زیر سیستم
ه نیز های بالقوشود که مکانیزمها باعث میدیدگاه کلی توسط چارچوب

وند ایی شــم شناســـبالفعل در سیستهای انیزمـــار مکـــدر کن
(Valkering et al., 2009)ها زمینه را برای . همچنین چارچوب

ت موجود در کالهای ممکن به مششناخت و مطالعه ارتباطات و پاسخ
 . (Daniels, 2010)کنند سیستم ایجاد می

 
های مختلفی برای ارزیابی یکپارچه مورد استفاده قرار چارچوب

 DPSIRهای خانواده ، چارچوبآنها(. از مشهورترین 1شکلگیرند )می
های ارزیابی یکپارچه مختلفی، مورد استفاده قرار هستند که در گزارش

توان به گزارش ها میاند. از جمله مشهورترین این گزارشگرفته
ا طی اروپـارزیابی کیفی و کمی آب اروپا توسط آژانس زیست محی

EEA (2003)انداز جهانی محیط زیست چشم ، چهارمین گزارش
(GEO4 توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل )UNEP (2007) ،

و چهارمین گزارش جهانی توسعه آب  اولین، دومین، سومین
(WWDR( توسط سازمان ملل )UN, 2003; 2006; 2009; 2012; 

برای ارزیابی  MULINO( و مطالعات دیگری از جمله پروژه 2015
 . (Vázquez and Mattei, 2003)های آبی اشاره نمود یاستس

 
تفاده شده است. این اس( GOF) در این تحقیق از چارچوب هدفگرا

چارچوب اولین بار برای تعریف نشانگرها به عنوان قسمتی از پروژه 
تعریف شد. این پروژه توسط یک  2IF-SEAMLESSتحقیقاتی 

 Wageningenشرکت کننده در دانشگاه  ۳1کنسرسیوم متشکل از 
ترین یکی از اصلی. (Alkan Olsson et al., 2009) هلند انجام شد

ها این است که نسبت به سایر چارچوب هدفگرا چارچوبهای برتری
عمومی یکسانی در هر یک از سه بعد توسعه پایدار  بندیدستهاز 

از  هاکند. سایر چارچوب)اقتصاد، اجتماع، محیط زیست( استفاده می
یک از ابعاد دارند.  های متفاوتی برای هربندیدسته DPSIRقبیل 

ر ابعاد مختلف چندین مزیت دارد.یکسان د بندیدستهاستفاده از 
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Different 

types of 

Integrated 

assessment 

frameworks

Life Cycle Assessment (LCA)

(Lundin and Morrison, 2002)

System of Environmental and Economic Accounting (SEEA)

 (Geniaux, 2005)

Systemic Framework

(Bossel, 1999)

Environmental Utilization Space (EUS)

(Opschoor et al., 1987)

Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR, PSR, DSR, PSIR, DPSEEA) 

(OECD, 1993)

 Goal Oriented Framework (GOF)

(Alkan Olsson et al., 2009)

 
Fig. 1- Different types of integrated assessment frameworks 

 های مختلف ارزيابی يکپارچهچارچوب -0شکل 

 
 در ابعاد گذارشود ارتباط بین متخصصین سیاستاول اینکه باعث می

مختلف توسعه پایدار آسان شود. دوم اینکه باعث افزایش فهم و آگاهی 
یک از  گذاری شده در هراز منطق اصلی رسیدن به اهداف سیاست

ها را توانند سیاستگذاران میشود، بدین ترتیب که سیاستابعاد می
مقایسه کرده، توضیح دهند که چگونه تأثیرات مثبت یک بعد روی بعد 

ر از گذارد. یکی دیگوب و روی بعد دیگر تأثیر مخرب میدیگر تأثیر خ
 ۳این است که یک چارچوب به اعتبار آینده چارچوب هدفگراهای مزیت

 4بر مبنای گذشته DPSIRهایی مثل است در صورتی که چارچوب
. به عبارت دیگرچارچوب (Bockstaller et al., 2008)هستند 
DPSIR ها و نظر به قابلیت گراچارچوب هدفاما  ؛مسئله محور است

بینی وضعیت آینده ها دارد. از آنجا که با ارزیابی پیشمحدودیت
های( یاستسه بر اساس سناریوهای )ی احتمالی به یک مسألهاپاسخ

نیازی به  چارچوب هدفگراتعریف شده بررسی خواهد شد در 
نشانگرهای پاسخ نیست. همچنین این چارچوب شامل اطالعاتی از 

هاست که بدین ترتیب به کاربر برای انتخاب نشانگرها از زیر اندرکنش
است هینهزمهای بین زیر دهنده اندرکنشهای مختلف که نشانینهزم

کند. از آنجا که هم محققین و هم مدیران اجرایی اغلب با یمکمک 
مسائلی روبرو هستند که در مدت زمان محدود در یک بعد قرار 

 هزمینه تخصصی خود دارند، این مسأل ه زیرگیرند و توجه بیشتر بیم
. از طرفی تعریف یک (Samareh Hashemi, 2015)بسیار مهم است 

وری، آای نیست و برای تعریف آن نیاز به جمعنشانگر خوب کار ساده
ست. برای تعریف یک نشانگر خوب نیاز به ا هابندی دادهمقایسه و رده

 ن معناست که نشانگر خوبشفافیت و آسانی درک آن است و این بدی
ها را به یک تعریف مختصر تبدیل کند و باید حجم بزرگی از داده

های دنیای واقعی را در یک پیام ساده و بدون ابهام خالصه پیچیدگی

نماید. از طرف دیگر نشانگرها باید اعتبار علمی نیز داشته باشند به این 
رفتن الگوها، ارتباطات سازی را بدون از دست معنا که آنها باید ساده

هایی که بر جهان واقعی حاکم هستند انجام دهند. حیاتی و وابستگی
ا های یاد شده رچارچوب هدفگرا امکان تعریف نشانگرهایی با ویژگی

 دهد.به کاربر می

 
های ذکر شده انتخاب نشانگرها برای ارزیابی یکپارچه با توجه به قابلیت

گرفت. پس انجام  هدفگرامنابع آب خراسان جنوبی در قالب چارچوب 
های از تعیین نشانگرها، با توجه به آمار به دست آمده از سازمان

مختلف، مقادیر آنها کمی شده و روند هریک مورد بررسی و تحلیل 
منطقه خشک با روند رو به  کی یخراسان جنوبقرار گرفته است. 

ز نرخ ا شتریب ینیزمریاز آب ز یبرداراست. نرخ بهره شتریب یخشک
مترمکعب کاهش منابع آب  ونیلیم 141است و ساالنه آن  هیتغذ

 Iran Water Resources)افتد یاتفاق م ی در این استاننیزمریز

Management Company, 2010).  بنابراین ارزیابی یکپارچه
سیستم منابع آب این استان برای روشن شدن وضعیت سیستم و 

 شناسایی روابط علت و معلولی ضروری است.
 

 هامواد و روش -8

 چارچوب هدفگرا -8-0

کمک به کاربر برای انتخاب  چارچوب هدفگراهدف اصلی 
نشانگرهاست به این ترتیب که الف( شناسایی هدف یک سیاست را 

های مؤلفهکند و بین اهداف سیاست، روند رسیدن به اهداف و آسان می
کند که کدام کند، ب( مشخص میتحقق اهداف ارتباط برقرار می
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نان را میه مورد نظر مناسب است، ج( این اطنشانگر برای ارزیابی مسأل
ر موازنه دتوسعه پایدار دهد که انتخاب نشانگرها در ارتباط با سه بعد می

است و هیچ موضوع مهمی با توجه به پایداری، بیشتر یا کمتر از حد 
الزم در نظر گرفته نشده است، و د( رسیدن به هدف اصلی آخرین 

 های جدید با قرابت بیشتری بهکند تا سیاستکاربر را تضمین می
 راچارچوب هدفگایداری تعریف شوند. به عبارت دیگر هدف از تعریف پ

محیطی، اقتصادی و ایجاد چارچوبی است که در آن ابعاد زیست
اجتماعی توسعه پایدار به صورت همسان به یکدیگر ارتباط داده شوند 

ی بین نشانگرها بین و درون سه بعد توسعه هاتعاملها و و اندرکنش
. (Alkan Olsson et al., 2007)شوند یمشیده پایدار به تصویر ک

، 9، زمینه کلی1، بعد6، دامنه2های مقیاساین چارچوب شامل بخش
 است. 11هاو زیرزمینه 9زمینه

 

ها در برای ارزیابی اثرات سیاست چارچوب هدفگرا :یاسمق

های مختلف تعریف شد. به همین دلیل نیاز به راهی برای مقیاس
ه، حوضه، منطق) نشانگرها با توجه به مقیاس ارزیابیساختاردهی به 

. بنابراین اولین قدم (Ewert et al., 2009)مزرعه و غیره( است 
 انتخاب نشانگرها تعریف مرزهای مکانی است. 

 

های جدید ارزیابی اثرات سیاست SEAMLESSهدف پروژه  دامنه:

ی محیطی روی بخش کشاورزی همراه با ارزیابکشاورزی و زیست
اثرات بخش کشاورزی روی اجتماع به شکل یک مجموعه کلی بود. 

اند: به دو دامنه تقسیم شده چارچوب هدفگرابر این اساس نشانگرهای 
کنند و نشانگرهایی که اثرات خود بخش کشاورزی را ارزیابی می

نشانگرهایی که اثرات بخش کشاورزی را روی اجتماع به عنوان یک 
 کنند.مجموعه کلی ارزیابی می

 

ها خود به سه بعد توسعه پایدار هریک از دامنه ابعاد توسعه پايدار:

 شوند. هدفمحیطی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم مییعنی زیست

کلیدی هر ارزیابی پایدار در نظر گرفتن تأثیر سیاست جدید روی هر 
 سه بعد توسعه پایدار است.

 

این ایده را دنبال  هدفگرا چارچوب ها:های كلی و زمینهزمینه

ها از اهداف نهایی در هر یک از ابعاد توسعه کند که تعریف سیاستمی
. برای رسیدن به این اهداف نهایی عالوه بر روند گیرندپایدار نشأت می

های تحقق آن نیز مورد نیاز است. بنابراین هر بعد به سه رسیدن، مؤلفه
های تحقق تقسیم زمینه کلی اهداف نهایی، روند رسیدن و مؤلفه

تواند مقایسه اثرات هر بعد می بندی(. این تقسیم1شود )جدول می
ایش ها را افزتر کند و ارتباط بین اهداف سیاستتوسعه پایدار را راحت

 ها کمک کند.دهد و در نتیجه به طور کلی به تعریف سیاست

 

ه دو ب برای هریک از ابعاد توسعه پایدار سه زمینه کلیها: زمینه زير

با توجه  و ها ثابت نیستشوند. فهرست زیر زمینهزیر زمینه تقسیم می
به اینکه بین نشانگرهای یک زیر زمینه با نشانگرهای زیر زمینه دیگر 
تعامل یا اندرکنش وجود خواهد داشت، باید انجام گیرد. دلیل نشان 

ا ها یها این است که امکان دارد تعاملها یا اندرکنشدادن تعامل
خش ها از منظر یک بهای بین ابعاد توسعه پایدار یا زیر زمینهاندرکنش

 یا گروهی از گروداران در نظر گرفته نشود.

 

 معرفی منطقه مطالعاتی -8-8

درصد کل  1/2کیلومتر مربع ) 92۳94استان خراسان جنوبی با مساحت 
ود. شترین استان ایران محسوب میمساحت کشور( به عنوان شرقی

درجه  -1۳درجه سانتیگراد و حداقل آن  49ثر دمای مشاهده شده حداک
گرم  هایاست. مقدار بارندگی بسیار کم است، متوسط بارندگی در ماه

 های استانمتغیر است. رودخانهدر ماه میلیمتر  1/92تا  1/1و سرد بین 
بت های پایه نسهای اتفاقی کم و جریانفصلی با تعداد سیالب عمدتاً

یالب کم هستند. در اغلب موارد به علت شوری یا دشواری، به حجم س
 گیرد.استفاده از منابع آب سطحی صورت نمی

 

 
Table 1- Generic and spesific themes of GOF framework (Alkan Olsson et al., 2009) 

 هدفگراهای كلی و خاص در چارچوب زمینه -0جدول 

Dimension/ Themes Environmental Economic Social 

Ultimate goal 

Protection of human 

health and welfare, living 

beings and habitats 

Viability 
Quality of life 

individual, in society 

Process for 

achievement 

Maintenance of 

environmental balances 

or functions 

Performance Social and human capital 

Means 

Environmental 

compartments and 

nonrenewable energy 

Financial and 

productivity capital 
Population 
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بنابراین دسترسی به آب، محدود به منابع زیرزمینی است. به دلیل 
برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی نرخ کاهش منابع آب بهره

میلیون  141، 99ساله تا سال  12زیرزمینی بر اساس بیالن دراز مدت 
قنات در این استان وجود دارد   6114مترمکعب در سال است. تعداد 

 1121های موجود در کشور است. همچنین که یک هشتم کل قنات
جود دارند. از مجموع آب مصرفی در این چاه آب نیز و 1961چشمه و 

در بخش  1% در بخش خانگی و 2% در بخش کشاورزی، 9۳% استان
 Iran Water Resources)گیرد صنعت مورد استفاده قرار می

Management Company, 2010)در خراسان جنوبی را  . کشاورزی
ی عتوان به دو گروه عمده زراعی و باغی تقسیم کرد. محصوالت زرامی

اغلب گندم، جو، چغندر قند، کتان، کلزا و آفتابگردان هستند. محصوالت 
عمده باغی نیز عبارتند از زرشک، زعفران، عناب، پسته و بادام. خراسان 

تن  21شور است. بیش از کجنوبی دومین تولید کننده زعفران در 
کل تولید زعفران ایران در این استان تولید  11% زعفران در سال، یعنی

. بیرجند به عنوان مرکز استان بزرگترین تولید کننده زرشک در شودمی
 شودمیتن در سال، زرشک در آن تولید  9419کشور است. بیش از 

کل زرشک تولیدی در کشور است. عناب یکی دیگر از  99% که
کل تولید کشور  96% محصوالت باغی تولیدی در این استان است که

 .(Ministry of Agriculture-Jihad, 2011) شودمیرا شامل 

 

 نتايج -1

 و کمک گرفتن از هدفگرابرای خراسان جنوبی با استفاده از چارچوب 
نشانگرها  SEAMLESSفهرست نشانگرهای انتخاب شده در پروژه 

 زوسعه و نظرات کارشناسی نیـن بخش از اسناد تــانتخاب شدند. در ای

سه  به تفکیک هدفگرا چارچوببهره گرفته شد. فهرست نشانگرهای  
( آورده 4و  ۳های (، اقتصاد و اجتماع )جدول1بعد محیط زیست )جدول 

محیطی، حفظ سالمت و رفاه انسان، شده است. هدف در بعد زیست
موجودات زنده و ساکنین است. بنابراین در سامانه خراسان جنوبی 

دف هکمیت و کیفیت آب زیرزمینی باید حفظ شود. روند رسیدن به این 
زمینی، همچنین حفظ ساختار و مدیریت ورودی و خروجی آب زیر

های تحقق موجود نیز منابع آب مؤلفهخیزی خاک است. حاصل
 1زیرزمینی هستند و نشانگرهای الزم برای هر زیر زمینه در جدول 

 اند.معرفی شده

 

(. 16تا  1های اند )شکلکمی شده ،در ادامه نشانگرهای معرفی شده
ر و مواد نیتروژن، پتاسیم، فسفکر است برای نشانگرهایی مانند شایان ذ

ای یافت نشد. برای بررسی نشانگر ورودی به سفره نیز آلی خاک، داده
روند تغییرات دما، تبخیر و بارندگی مورد توجه قرار گرفت. در مورد 
نشانگر نشست زمین نیز اطالعات به صورت مشاهدات میدانی و اعالم 

 ارشناسان منطقه در نظر گرفته شده است.کشاورزان و ک

 
(. ۳د )جدول ــانه نشانگرهای بعد اقتصادی معرفی شدهــدر ادام

ریتی های مدینشانگرهای بخش اقتصادی نمایانگر تاثیرات سیاست
 های انجام شدهپیشنهادی روی بخش اقتصادی هستند. طی بررسی

بعد اقتصادی  کردن تعدادی از نشانگرهایهای الزم برای کمیداده
مثل رفاه عمومی )مازاد اقتصادی(، ارزش خالص سرمایه، مجموع 

ها، تغییرات ارزش زمین، سوددهی سیستم بانکی در دسترس هزینه
اند کمی آمده ۳نبود، بنابراین تمام نشانگرها به ترتیبی که در جدول 

 اند، بلکه تنها تعدادی از نشانگرها کمی شده است. نشده

 
Table 2- Environmental dimension indicators 

 محیطینشانگرهای بعد زيست -8 جدول

Environmental dimension 
 Theme Sub-theme Indicator 

Ultimate goal 
Protection of human 

health and welfare, living 

beings and habitats 

Ground water 
Ground water level 

Ground water quality 

Process for 

achievement 

Maintenance of 

environmental balances 
or functions 

Ground water 

inflow 
Ground water inflow 

Ground water 

withdraw 
Ground water withdraw 

Soil fertility 
Nitrogen, Potassium, Phosphorus and soil organic 

materials 

Soil structure Soil subsidence 

Means 
Environmental 

compartments and 

nonrenewable energy 

Ground water 

resources 

Agriculture, domestic and industry withdraw, 
cultivated area, cropping pattern, cultivated area 

equipped with new irrigation methods, domestic 

using pattern, population, number of industrial 

units, industrial using pattern, evaporation, number 

of renewed Qanats 
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Fig. 2- Cumulative changes in groundwater (Iran 

Water Resources Management Company, 2012) 
 عمناب تيريمد شركت) ینیرزميز آب یتجمع رییتغ -8شکل 

 (0160، رانيا آب

 

Fig. 3- Changes in precipitation, temperature, and 

evaporation (Iran Meteorological Organization, 

2012) 

 تغییرات بارندگی، دما و تبخیر )سازمان هواشناسی -1شکل 

 (0160، كشور

 
Fig. 4- Changes in total cultivated area 

(Organization of Agriculture- Jahad-South 

Khorasan, 2011) 

تغییرات كل سطح زير كشت )سازمان جهاد  -2 شکل

 (0160خراسان جنوبی،  كشاورزی

 

Fig. 5- Changes in orchard area (Organization of 

Agriculture-Jahad-South Khorasan, 2011) 

)سازمان  تغییرات سطح زيركشت محصوالت باغی -0شکل 

 (0160، جهاد كشاورزی خراسان جنوبی

 

Fig. 6- Changes in crop area (Organization of 

Agriculture- Jahad-South Khorasan, 2011) 
تغییرات سطح زير كشت محصوالت زراعی   -0 شکل

 (0160، )سازمان جهاد كشاورزی خراسان جنوبی

 

Fig. 7- Changes in salinity (quality representive) 

(Iran Water Resources Management Company, 

2012) 
 تشرك))به عنوان نماينده كیفیت(  یشور راتییتغ -5شکل 

 (0160، رانيا آب منابع تيريمد

 

Fig. 8- Agriculture water withdraw (Regional Water 

Company of South Khorasan, 2012) 

 خراسان یامنطقه آب شركت) آب كشاورزی برداشت -8 شکل

 (0160، یجنوب

 

Fig. 9- Industry water withdraw (Regional Water 

Company of South Khorasan, 2012) 

 خراسان یامنطقه آب شركت) صنعتآب  برداشت -6شکل 

 (0160، یجنوب
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Fig. 10- Domestic water withdraw (Regional Water 

Company of South Khorasan, 2012) 
 خراسان یامنطقه آب شركت) آب شرب برداشت -00شکل 

 (0160، یجنوب

 

Fig. 11- Changes in population (Statistical Center of 

Iran, 2012) 
 (0160، تغییرات جمعیت )مركز آمار ايران -00شکل 

 

Fig. 12- Changes in domestic per capita consumption 

(Iran Water Resources Management Company, 

2012) 
تغییرات سرانه آب مصرفی در بخش شهر و  -08 شکل

 (0160، خدمات )شركت مديريت منابع آب ايران

 

Fig. 13- Cumulative number of industrial units 

(Organization of Industry, Mine and Trade of South 

Khorasan, 2012) 

 صنعت، سازمانتعداد تجمعی واحدهای صنعتی ) -01شکل 

 (0160، یجنوب خراسان تجارت و معدن

 

Fig. 14- Changes in industry per capita 

consumption (Iran Water Resources Management 

Company, 2012) 

 صنعت ی در بخشمصرفآب  سرانه راتییغت -02 شکل

 (0160ايران،  آب منابع تيريمد شركت)

 

Fig. 15- Changes in renewed Qanats (Organization 

of Agriculture- Jahad-South Khorasan, 2011) 

تغییرات قنوات احیا شده )سازمان جهاد  -00 شکل

 (0160خراسان جنوبی، كشاورزی 

 

Fig. 16- Changes of cultivated area equipped with new irrigation methods (Organization of Agriculture- 

Jahad-South Khorasan, 2011) 

 (0160های آبیاری نوين )سازمان جهاد كشاورزی خراسان جنوبی، تغییرات سطح زير كشت با روش -00 شکل
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، ابتدا (11تا  11های شکل)برای محاسبه نشانگرهای اقتصادی 
از سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی  9۳شاخص قیمت پایه سال 

ایران استخراج گردید و اثر تورم با استفاده از این شاخص حذف گردید. 
حقیقی  ،مانند ارزش افزودهبنابراین نشانگرهای اقتصادی به دست آمده 

 است نه اسمی.
 

بخش اقتصادی نسبت صادرات به  "روند رسیدن"نشانگر دیگر در 
واردات استان است که عملکرد و کارایی بازرگانی استان را مورد بررسی 

 دهد. قرار می

کنیم که استان خراسان جنوبی شرایط مناسبی برای تولید یادآوری می
عالوه  ولید کننده زعفران در سطح کشور است.زعفران دارد و دومین ت

بر این بیرجند به عنوان مرکز استان بزرگترین تولید کننده زرشک در 
 شودمیتن در سال، زرشک در آن تولید  9419کشور است که بیش از 

کل زرشک تولیدی در کشور است. عناب نیز یکی  99 % و این میزان
کل تولید  96% استان است کهدیگر از محصوالت باغی تولیدی در این 

شود. بنابراین شرایط صادرات به خوبی فراهم است کشور را شامل می
 دهدمیاما نشانگر نسبت صادرات به واردات نیز روند کاهشی نشان 

 (.11)شکل 
 

Table 3- Indicators of the economic point of view 
 نشانگرهای بعد اقتصادی -1جدول 

Economic Point of View 

 Theme Sub-theme Indicator 

Ultimate goal Profitability 
Viability 

Crop product per unit area, agricultural income, 

public walefare (economic surplus), banking 

facilities in agriculture sector, net value of capital, 

agriculture value added 
Public preferences for 

investment in agriculture Subsidies 

Process for 

achievement 
Performance 

Productivity Crop productivity per unit area, value added 

Profitability 
Agricultural income, profitability of agricultural 

processing industry, net capital value, agricultural 

value added 
Growth Value added 
Trading Ratio of export to import 

Government interference 
Government capital share, subsidies, subsidies 

marginal productivity, field value changes 
Non-agricultural 

activities 
Industry income, industry value added 

Means 
Financial and  

productive 

capital 

Capital inventory Profitability of banking system 

Saving and investment Farmers investment 

Loan and debt Farmers loans 

 

 
Fig. 17- Changes of crop production per unit area 

(Agricultural Organization of South Khorasan, 

2011) 

محصوالت  سطح واحد در دیتول زانیم راتییتغ -05شکل 

 (0160زراعی )سازمان جهاد كشاورزی، 

 
Fig. 18- Changes of orchard production per unit 

area (Agricultural Organization of South Khorasan, 

2011) 

 محصوالت سطح واحد در دیتول زانیم راتییتغ -08شکل 

 (0160ی، كشاورز جهاد سازمان) باغی

0

5

10

C
ro

p 
pr

o
du

ct
io

n 

pe
r 
un

it 
ar

ea
 

(t
o
n/

ha
)

2003     2005      2007     2009     2011
0

0.5

1

1.5

O
rc

ha
rd

 p
ro

du
ct

io
n 

pe
r 
un

it 
ar

ea
 

(t
o
n/

ha
)

2003     2005      2007     2009     2011



 
 

  0165، پايیز  1تحقیقات منابع آب ايران، سال چهاردهم، شماره 

Volume 14, No. 3, Fall 2018 (IR-WRR) 

1۳ 

 

 
Fig. 19- Banking facilities in agriculture sector 

(South Khorasan Department of Cooperatives, 

Labour and Social Welfare, 2012) 

 كل ادارهتسهیالت بانکی در بخش كشاورزی ) -06 شکل

 (0160ی، جنوب خراسان استان یاجتماع رفاه و كار تعاون،

 
Fig. 20- Agriculture real value added per unit area 

(Statistical Center of Iran, 2012) 

 واحد در یكشاورز بخش حقیقی افزوده ارزش -80 شکل

 (0160مركز آمار ايران، )ماخذ:  (81)سال پايه  سطح

 
Fig. 21- Changes of total real value added (South 

Khorasan Ministerial Office of Economic Affairs 

and Fianance, 2011) 

( 81افزوده حقیقی )سال پايه  تغییرات كل ارزش -80شکل 

ی، جنوب خراسان استان يیدارا و یاقتصاد مور)اداره كل ا

0160) 

 
Fig. 22- Changes in province export to import rate 

(South Khorasan Department of Cooperatives, 

Labour and Social Welfare, 2012) 

 ادارهتغییرات نسبت صادرات به واردات استان ) -88شکل 

 (0160ی، جنوب خراسان استان یاجتماع رفاه و كار تعاون،

در مورد نشانگر سودآوری صنایع فرآوری کشاورزی بر اساس اطالعات 
ت توان گفبه دست آمده از گزارش مالی و اعتباری آمایش سرزمین می

 ود دارای تنها قاینات و فردوس سرایان، شامل استان شمالی ناحیه
 تولیدی محصوالت درصد 21 از بیش که حالی در بوده صنعتی شهرک
 خود به را کشت زیر هایزمین درصد 61 دودــح و کشاورزی بخش

 اــب جنوبی راسانـخ کشاورزی بخش عالوه هـب. است داده اختصاص
 ضرورت و بودن صادراتی) آن محصوالت ماهیت هــب وجهــت

 هــب نیاز( للالمبین سطح در متقاضی سلیقه مطابق مناسب بندیبسته
رفته است ـرار گــورد غفلت قــه مـــدارد ک رآوریــف صنایع

(South Khorasan Plan and budget Organization, 2008). 
 

 ،در جستجوی داده برای نشانگر ارزش افزوده در بخش صنعت
 در کار نیروی وریآید به دست آمد: بهرهمیاطالعاتی که در ادامه 

است. عالوه بر این  ترپایین آن کشوری متوسط از صنعت بخش
 متوسط از باالتر 94/1 رقم با کار نیروی از غیر به کل عوامل وریبهره

 کار نیروی از غیر به نهاده ریال هر واقع در. است 6۳/1 یعنی کشوری
کند.  تولید ستانده ریال 94/1 است توانسته استان صنعت بخش در

 گرنشان استان معدنی محصوالت از فرآوری صنایع همچنین بررسی
 ارزش با محصوالت به خام مواد تبدیل برای کافی صنایع وجود عدم

 در شبخ این باالی پتانسیل دهنده نشان این و باشدمی باال افزوده
 محصوالت فرآوری صنایع ایجاد و است استان در افزوده ارزش ایجاد

 ستانا برای افزوده ارزش ایجاد و اشتغال افزایش باعث تواندمی معدنی
 South Khorasan Ministerial Office of Economic)شود 

Affairs and Fianance, 2007). 
 

 4نشانگرهای مربوط به بعد اجتماعی هستند که در جدول  آخر، دسته
خش ها در بگذاریاند. از آنجایی که اثرات اجتماعی سیاستمعرفی شده

ه ب اجتماعی بسیار با اهمیت هستند سعی شده است که با توجه
ها در این بخش تا حد امکان نشانگرها کمی شده و محدودیت داده

 مورد بررسی قرار گیرند. 
 

ها را روی بعد اجتماعی نشان نشانگرهای اجتماعی اثر سیاست
وزن کمتری برای بخش اجتماعی در نظر گرفته  معموالًدهند. می
های آوری دادهشود. یکی از دالیل این امر مشکل بودن جمعمی
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مربوطه و کمی کردن مسائل اجتماعی است، اما بسیار مهم است که 
 اثرات اجتماعی را بررسی کرد. 

 
برای بررسی نشانگر اختالف طبقاتی از نشانگر ضریب جینی استفاده 

 توزیع مهم شاخص یک عنوان به جینی (. ضریب1۳شده است )شکل 
 هرچه و است نوسان در 1 و 1 بین که است جامعه در هادرآمد عادالنه

 النهعاد توزیع از حاکی کند، پیدا تمایل صفر سمت به ضریب این
 از نشان کند، پیدا میل 1 سمت به هرچه و است جامعه در هادرآمد

 جامعه در هادرآمد توزیع عدالت عدم و جامعه یدرآمد طبقات اختالف
است و  4/1اما در استان خراسان جنوبی این شاخص  .رودمی شمار به

 باشد.است نیز بیشتر می ۳/1نسبت به کشور که حدود 
 

برای بررسی نشانگر فقر از گزارش تحلیل اقتصادی سازمان امور 
اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی بهره گرفته شد، بر اساس آن 

معیت شستگی در جکم شدن سن متقاضیان کار و باال رفتن سن بازن
 ایطشر دهده نشان میاستان اتفاق افتاده است واین مسألاقتصادی 
 یزن کهنسال افراد طلبد ومی را کودکان کار نیروی منطقه اقتصادی

کنند، بنابراین فقر در منطقه  کار سالگی 62 باالی سنین در مجبورند
 متوسط به 94 سال نیز در استان خانوار درآمد نسبت .افزایش یافته است

 استان شهری خانوار آمار این طبق که بر درصد است 1/61 کشوری
 دارد.  هااستان سایر هایخانواده بین در را درآمد ترینپایین

 
برای بررسی روند رسیدن به هدف نهایی در بخش اجتماعی از سه 

ای ه)شکلنشانگر درصد سواد، اشتغال و اشتغال در بخش کشاورزی 
استفاده شده است. نشانگر درصد سواد گرچه افزایشی است ( 16تا  14

خصوص در بخش روستایی هنوز در سطح قابل قبولی نیست. اما به
است  9/91و در کشور  49/91سوادی در استان  طور کلی سطح بابه

(Statistical Center of Iran, 2014). 

 
د گیرند نشانگرهایی هستننشانگرهایی که در ادامه مورد بحث قرار می

ند. اهای تحقق هدف در بخش اجتماعی تعریف شدهمؤلفهکه به عنوان 
های تحقق اجتماعی همان جمعیت موجود در منطقه است که با مؤلفه

های آن مورد بررسی قرار گرفته نشانگرهای مختلف جمعیت و ویژگی
 است. 

 
Table 4- Indicators of the Social point of view 

 نشانگرهای بعد اجتماعی -2جدول 

Social Point of View 

 Theme Sub- theme Indicator 
Ultimate goal Quality of life Poverty/ wealth Social class differences (Gini index), poverty 

Process for 

achievement 

Social human 

capital 

Education Educated percent 

Employment Employment, employment in agriculture sector 

Means population 

Age Age pyramid 

Sex Man/woman 
Immigration Immigration to cities 

Ratio of farmers population 

to total population 
Ratio of farmers population to total population 

Population growth Population growth 
 

 
Fig. 23- Gini Index (Central Bank of Iran, 2011) 

 (0160ضريب جینی )بانک مركزی،  -81 شکل

 
Fig. 24- Changes in Literacy (South Khorasan Plan 

And Budget Organization, 2011) 

 استان و بودجه برنامه سازمانتغییرات سواد ) -82 شکل

 (0160، یجنوب خراسان
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Fig. 25- Changes in employment percent (Statistical 

Center of Iran, 2014) 

 (0161، رانيا آمار مركز)تغییرات درصد اشتغال  -80 شکل

 

 
Fig. 26- Changes in employment percent (Statistical  

Center of Iran, 2014) 

 ،رانيا آمار مركز)كشاورزی  اشتغال درصد راتییتغ -80 شکل

0161) 

نشانگر سوم در بررسی وضعیت جمعیت، میزان مهاجرت از روستاها  
ای اجتماعی که در استان به وضوح رخ داده ست، پدیدها به شهرها

شود درصد دیده می 19طور که در شکل است. عالوه بر آن همان
ادی بر اساس گزارش تحلیل اقتص نشینی نیز افزایش داشته است.شهر

 نقاط بیکاری سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی نرخ
 سطح در ولی بوده درصد ۳/19 معادل 92 سال در استان روستایی

 بوده است. 1/14 کشور
 

 متوسط درصد 9/29 معادل روستایی خانوار درآمد همچنین متوسط
بوده است، که از دالیل مهاجرت به شهرها ذکر شده است  کشور

(South Khorasan Economic Affairs and Fianance, 2007) .
ردن کآماری برای کمی  ،در مورد نسبت جمعیت کشاورز به کل جمعیت

آن یافت نشد اما با توجه به شواهد موجود در منطقه و نظر خبرگان 
محلی نسبت جمعیت کشاورز در مقایسه با جمعیت شاغل در بخش 

صنعت یا خدمات بیشتر است.

 
Fig. 27- Changes in age pyramid (Statistical Center of Iran, 2012) 

 (0160، رانيا آمار مركزتغییرات هرم سنی در استان ) -85شکل 
 

 
Fig. 29- Changes in the urban population percent 

(Statistical Center of Iran, 2012) 
، رانيا آمار مركز)تغییرات درصد شهر نشینی  -86 شکل

0160) 

 
Fig. 28- Gender (Statistical Center of Iran, 2012) 

 (0160، وضعیت جنسیت )مركز آمار ايران -88 شکل

30

40

50

E
m

p
lo

ym
en

t 
p
er

ce
n
t

2003     2005      2007     2009     201127

32

37

42

A
g
ri

cu
lt

u
re

 

em
p
lo

ym
en

t 
p
er

ce
n
t

2003     2005      2007     2009     2011

0

20000

40000

60000

80000

100000

1986 2006

0

20

40

60

U
rb

an
 p

o
p
u
la

ti
o

n
 

p
er

ce
n
t

1986  1990 1995 2000  2005  2011

0

100000

200000

300000

400000

1976 1986 1996 2006

P
er

so
n

Women Men



 
 

  0165، پايیز  1تحقیقات منابع آب ايران، سال چهاردهم، شماره 

Volume 14, No. 3, Fall 2018 (IR-WRR) 

16 

 

ای هدهد که گرچه در فاصله سالبررسی نرخ رشد جمعیت نیز نشان می
افزایش یافته  2/1به  22-62ی هاسالدر  1/1نرخ رشد از  12-62

و نرخ داشته کاهش  9/1به  92-91ی هاسالاما در فاصله  ،است
دهد نرخ رشد میبود که نشان  91/1، 91متوسط رشد جمعیت در سال 

 ها باید مد نظر قرار گیرد. گذاریکه در سیاست استجمعیت کاهشی 
 

 بحث -2

برای ارزیابی یکپارچه در سطح استراتژیک و ایجاد تصویر کلی سیستم 
هره گرفته شد. به کمک هدفگرا بمنابع آب خراسان جنوبی از چارچوب 

این چارچوب نشانگرهای کلیدی سیستم برای ارزیابی یکپارچه 
(. به عبارت دیگر 4و ۳، 1شناسایی، انتخاب و کمی شدند )جداول 

د انای تنظیم شدههای تعریف شده در چارچوب هدفگرا به گونهجدول
 های مختلفکه با پیروی از دستورالعمل انتخاب نشانگرها در جدول

محیطی، اقتصادی و اجتماعی نشانگرهای کلیدی سیستم ستزی
های حسابداری مالی برای یک بنگاه استخراج خواهند شد. مانند جدول

ها طبق دستورالعمل، نشانگرهای وضعیت اقتصادی که با تنظیم جدول
 مالی آن بنگاه اقتصادی استخراج خواهند شد. تحلیل و بررسی

م و حج دهد کهسان جنوبی نشان مینشانگرهای سامانه منابع آب خرا
کیفیت منابع آب زیرزمینی به عنوان مهمترین متغیر تغییر حالت روند 

دهد که به طور ساله نشان می 12نزولی داشته است. بیالن دراز مدت 
میلیون متر مکعب در سال اضافه برداشت وجود دارد. از  141متوسط 

ت در سه بخش کشاورزی، عوامل ایجاد این روند نزولی، افزایش برداش
هر سه روند  ،این سه بخشدر که شهری و صنایع هستند به طوری

درصد به  ۳1/11سال  9برداشت افزایشی داشته و در مجموع طی 
 ۳4/۳9مقدار برداشت اضافه شده است. این افزایش در بخش شرب 

درصد بوده است. دسته دیگر عوامل  1/9درصد و در بخش کشاورزی 
ودی به منابع آب زیرزمینی هستند که عبارتند از دما، مربوط به ور

بارندگی و تبخیر که دما و تبخیر افزایش یافته و بارندگی کاهش داشته 
 2اند. میانگین زمینی شدههر سه باعث کاهش ورودی به آب زیرکه 

 11درجه رسیده است که نسبت به میانگین  19/19سال اخیر دما، به 
درصد افزایش داشته است. مقایسه  1/1ار مقد 99/11ساله آن یعنی 

دهد که ساله آن نشان می 11سال اخیر بارندگی با میانگین  2میانگین 
 11میلیمتر یعنی به اندازه  4/111میلیمتر به  92/111مقدار آن از 

درصد  9/1سال اخیر تبخیر نیز  2درصد کاهش داشته است. میانگین 
 افزایش داشته است. 

 
ها خود ناشی از تغییر سطح زیر کشت، الگوی کشت افزایش برداشت

شود(، )که به صورت سطح زیر کشت باغی و زراعی نشان داده می
جمعیت و سرانه مصرف شرب در بخش خانگی و تعداد واحدهای 

الگوی  باشد. بررسیصنعتی و سرانه مصرف صنایع در بخش صنعت می
به عبارت  دهد که روند آن به سمت اصالحمصرف صنایع نشان می

دیگر کاهشی بوده است، بنابراین به عنوان عامل روند نزولی سطح 
شود. از سوی دیگر تعداد واحدهای صنعتی افزایش آب، محسوب نمی

داشته و در برآیند مقدار برداشت صنعت افزایش داشته است. در بخش 
که وریاند به طخانگی نیز جمعیت و سرانه مصرف، روند افزایشی داشته

درصد افزایش داشته است و مقدار  1/1۳سال مقدار  12ت طی جمعی
درصد افزایش داشته است. در  9/21سال  1سرانه برداشت خانگی طی 

دهد، به بخش کشاورزی، سطح زیر کشت روند افزایشی نشان می
درصد افزایش داشته است. برای بررسی  2/4سال  6طوری که طی 

باغی و  سطح زیر کشت کلی به صورت بندیتقسیمالگوی کشت یک 
سطح زیر کشت زراعی درنظر گرفته شده است. نشانگرهای مربوط به 

دهند که سطح زیر کشت باغی افزایش یافته و طی هریک نشان می
درصد رشد داشته است. اما سطح زیر کشت زراعی در همین  1سال  6

 ثابت مانده است.  تقریباًدوره زمانی 
 

 دهند که باید به تولید دران میمحیطی نشنشانگرهای بخش زیست
واحد سطح کل، تولید در واحد سطح باغی، تولید در واحد سطح زراعی، 

های آبیاری نوین و تعداد قنوات بازسازی سطح زیر کشت توسط روش
شده توجه کرد. نشانگر تولید در واحد سطح کل روند کاهشی نشان 

 حصوالت باغی نیزدهد و در کنار آن نشانگر تولید در واحد سطح ممی
درصد کاهش  2/4سال  6دهد به طوری که طی روند کاهشی نشان می

 ریباًتقداشته است. اما نشانگر تولید در واحد سطح محصوالت زراعی 
ه نشان از ناموفق بودن سیاست افزایش سطح ثابت است. که این مسأل

زیر کشت باغی که در استان دنبال شده است، دارد. عالوه بر این 
هد دهای آبیاری نوین نشان میانگر سطح زیر کشت توسط روشنش

که گرچه افزایشی است ولی نسبت به سطح زیر کشت کل فاصله 
شود. درصد از کل سطح زیر کشت را شامل می 1/1زیادی دارد و تنها 

بنابراین در این قسمت هنوز جای کار وجود دارد. بررسی پارامتر طول 
مناسب برای برداشت آب است( نیز  قنوات احیا شده )که یک روش

دهد که روند کاهشی داشته و هنوز قنوات زیادی هستند که نشان می
 نیاز به احیا شدن دارند. 

 
در بخش اقتصادی باید به نشانگرهای ارزش افزوده کل، ارزش افزوده 
کشاورزی، تسهیالت بانکی به کشاورزی و نسبت صادرات به واردات 

هد دبررسی پارامترهای تسهیالت بانکی نشان میمنطقه توجه کرد. 
ت. به اس ثیری در مقدار برداشت نداشتهاما تأ که گرچه افزایش داشته

عبارت دیگر اثر بخشی الزم را نداشته و باید به بازنگری در نحوه 
اعطای تسهیالت و مقدار آن توجه شود. ارزش افزوده کل گرچه 

افزوده در کشور را دارد به افزایشی است ولی سهم کمی از ارزش 
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ارزش  سهم ترینپایین ،1۳96 سال در که استان خراسان جنوبیطوری
است. همچنین  داشته کشور هایاستان بین را( درصد 21/1)افزوده 

مقدار ارزش افزوده در واحد سطح کشاورزی کاهشی بوده است و طی 
له های دیگر از جمدرصد کاهش یافته است. اما بخش 4/6سال  4

صنعت و معدن که از پتانسیل خوبی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال 
اند به طوری که درصد اشتغال برخوردار هستند مورد غفلت قرار گرفته

درصد است. نسبت صادرات به واردات نیز کاهشی  16صنعت کمتر از 
است که نشان از افول پویایی اقتصادی منطقه دارد. بنابراین در بخش 

هایی در جهت افزایش ارزش ی باید به طور جدی به سیاستاقتصاد
 افزوده و پویایی اقتصادی سیستم توجه شود.

 
ای جدی و طوالنی مدت است که وضعیت کاهش منابع آب به اندازه

تری آثار اجتماعی آن نیز بروز کرده )آثار اجتماعی در زمان طوالنی
اری روستا به شهر، بیککنند( و مهاجرت از نسبت به سایر آثار بروز می

و فقر در منطقه خود را نشان داده است. در بخش اجتماعی، اختالف 
طبقاتی، درصد سواد، هرم سنی و اشتغال در بخش کشاورزی 
نشانگرهایی هستند که قبل از تعریف هر گونه سیاستی برای سیستم، 

ش بخ هایها و محدودیتقابلیت ،باید مد نظر قرار گیرند. این نشانگرها
به عنوان مثال وضعیت هرم سنی در استان  .دهنداجتماعی را نشان می

بیشترین جمعیت یعنی  14-11و  19-12دهد که گروه سنی نشان می
اند درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص داده 11و  2/1۳به ترتیب 

دهد که تعداد زیادی نیروی جویای کار تا چند سال و این نشان می
ه، اهمیت زیاد ایجاد شغل را در شوند و این مسألبازار کار میآینده وارد 

دهد. از سوی دیگر روند کاهشی اشتغال در کشاورزی استان نشان می
درصد کاهش داشته است و  1سال  2که اشتغال طی به طوری

دهد که باید به دنبال ایجاد کارهای معیوب در این بخش نشان میوساز
 ایجاد اشتغال باید به وضعیت د. همچنین درهای دیگر بوشغل در بخش

تر است، همچنین اختالف سواد که نسبت به متوسط کشور پایین
 طبقاتی موجود در منطقه، نیز توجه شود.   

 
توان نتایجی را که در ادامه میبر اساس بررسی و تحلیل نشانگرها، 

ه تآید، به دست آورد. در بخش کشاورزی افزایش برداشت وجود داشمی
است اما تولید و ارزش افزوده در واحد سطح روند کاهشی داشته است. 
بنابراین آب اضافی که طی سالیان برداشت شده است برای سطح زیر 

ها نه تنها در کشت اضافی صرف شده است در صورتی که راندمان
جهت بهتر شدن نبوده بلکه روند کاهشی داشته است. حتی در مورد 

ها در جهت افزایش سطح زیر گذاریاستمحصوالت باغی که سی
وجه تکشت آنها بوده است روند نزولی تولید در واحد سطح کامال قابل 

ه قابل توجه دیگر در وضعیت اقتصادی سیستم نسبت است. مسأل
صادرات به واردات است که روند کاهشی آن نیز نشان از ضعف این 

ی اقتصادی و های دیگر یعنها در بخشبخش دارد. اثرات این ضعف
اجتماعی بروز کرده و خود را نمایان ساخته است. از جمله اینکه با 
کاهش اشتغال در بخش کشاورزی مهاجرت از روستا به شهر اتفاق 
افتاده است و همچنین بررسی شاخص فقر حاکی از افزایش فقر در 

 منطقه است.
 

در بخش صنعت سرانه مصرف در صنایع روند کاهشی داشته است. به 
عبارت دیگر الگوی مصرف صنعت در جهت کاهش مصرف آب بوده 
است و افزایش برداشت آن ناشی از افزایش تعداد واحدهای صنعتی 
بوده است. اما در رابطه با بخش کشاورزی صنایع مرتبط با این بخش 

درصد  11در وضعیت غیر قابل قبولی قرار دارد به طوری که تنها 
ه به صورت فله عرض کالًشود. عناب یم بندیبستهزعفران در استان 

 121و تنها یک کارگاه در زمینه خشک کردن پسته با ظرفیت  شودمی
 .شودمیتن پسته تولید  ۳۳91تن در سال وجود دارد در صورتی که 

 
تر ثر از پارامطح آب زیرزمینی با نسبت کمتری متأالبته کاهش س

ر بر ثؤ. عوامل مدیگری یعنی ورودی به آب زیرزمینی نیز بوده است
ورودی یعنی دما، بارندگی و تبخیر هر سه در جهت کاهش ورودی به 

اند. این کاهش ورودی و افزایش برداشت منجر به زمینی بودهآب زیر
کاهش تراز آب زیرزمینی شده است و این کاهش باعث نشست زمین 
و پیشروی جبهه آب شور از سمت کویر لوت شده است. از سوی دیگر 

انفعاالت سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت عالوه بر کاهش  فعل و
نیز  ثیر قرار داده و شوریزیرزمینی کیفیت آن را نیز تحت تأ سطح آب

 افزایش یافته است.
 

به این ترتیب مشخص گردید که عوامل کلیدی در وضعیت منابع آب 
روابط علت و معلولی آنها چیست و در تعریف  ،ها هستنداستان کدام

سیاست برای حل مسائل منابع آب به چه نکاتی باید توجه کرد. به 
عبارت دیگر وضعیت کلی منابع آب یا همان ارزیابی در سطح 

ای توان یک نماستراتژیک مشخص گردید. بر اساس این تحلیل می
م شده است. ترسی ۳1کلی از وضع سامانه به دست آورد که در شکل 

شود بر اساس نشانگرهای استخراج دیده می ۳1طور که در شکل همان
شده یک بخش وضعیت سامانه وجود دارد که این وضعیت پیامدهایی 
را در پی داشته است که در قسمت بعدی شکل با عنوان پیامدهای 

های اعمال شده و نتایج آنها که گذاریشوند. سیاستاصلی دیده می
ن شوند نشانگر آن است که ارتباط بیتهایی شکل دیده میدر قسمت ان

گذاری ضعیف است. همچنین ارتباط این وضعیت سامانه و سیاست
ه ها دیده نشدها و چالشها با بخش پیامدهای اصلی و فرصتسیاست
 است.  
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 یوینارس کی فیتعر یربنایمقاله به عنوان ز نیا هایافتهیاستفاده از 
ود شاز سوی دیگر پیشنهاد می. شودمی شنهادیآب پ نیمأت یمناسب برا

سازی از سامانه منابع آب استان خراسان با ساخت یک مدل شبیه
جنوبی اثر سناریوهای تعریف شده بر نشانگرها مورد بررسی قرار گیرد. 

شود به وضعیت همچنین به سیاستگذاران منطقه پیشنهاد می
 ینکه سیاستگذاری در جهتمحصوالت باغی توجه ویژه شود به دلیل ا

 تولید افزایش افزایش سطح زیر کشت محصوالت باغی بوده و ظاهراٌ
داشته است، در صورتی که تولید در واحد سطح روند کاهشی نشان 

دهد. همچنین کاهش روند صادرات به واردات مبنی بر افول پویایی می
منطقه و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی نشان از کم شدن 

های شغلی در آینده در صورت ادامه این روند دارند، در صورتی تموقعی
ده های شغلی در آیندهنده نیاز به افزایش موقعیتکه هرم سنی نشان

دهد. در این راستا نشانگرهای بخش صنعت و معدن که را نشان می

اشند که بگیری مورد بحث قرار گرفتند، قابل توجه میدر قسمت نتیجه
 باشند.ها میدر این بخشجدید نسیل ایجاد شغل دهنده پتانشان
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Fig. 30- The state of South Khorasasan groundwater system 

 وضعیت كلی سامانه منابع آب خراسان جنوبی -10شکل 
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