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چكیده
تا امروز بخشی از بررسی ها در زمینة مدیریت پایدار منابع آب بر تأثیرات اقتصادی -اجتماعی و محیط زیستتی در فرآینتد پویتای
مدیریت حوزة آبخیز تمرکز کرده و نقش عاملهای موثر داخلی و خارجی را لحاظ نکردهانتد و دستت ای دیگتر علتیرغتم در نظتر
داشتن عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی ،ب فرآیندهای نامطلوب روند توسع اهتمام نداشت اند .لذا در پژوهش پیشرو ستاختاری
راهبردی-پایدار پیشنهاد میشود ک ضمن بهرهمندی از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،عناصر توستع پایتدار را نیتز در
فرآیند سیاستگذاری حوزة آبخیز دریاچ ارومی دخالت میدهد .چون ماتریسهای رایج در ارزیابی کمتی راهبتردیِ بت تنهتایی
تأثیرات مذکور را لحاظ نمیکنند ،ماتریس اصالحی ب شکل نوآوران ای مورد استفاده قرار گرفتت .مطتاب نتتایج ،گتروه راهبتردی
بهبودمستمر (متشکل از ضعفهای داخلی و فرصتهای خارجی) مطلوبترین سیاستگذاری در حوزه انتخاب شتدند .از بتین 11
نقط ضعف شناسایی شده ،آمادگی اجرایی برای مقابل با  11ضعف نمرهای بسیار پایین بود .برای مقابل با چتالشهتای اقتصتادی،
اجتماعی و زیستمحیطی ،ب ترتیب  9 ،5 ،11مورد از ضعفها ،آمادگیِ پایینتر از حد مطلوب داشتند .بتا لحتاظ کتردن مفتاهیم
توسع پایدار مشخص شد ک تغییرات اقلیمی و خشکسالی مهمترین تهدید حوزه نیست ،بلک بحرانهای اقتصادی و عتدم وجتود
امنیت سرمای گذاری در حوزه است .رتب بندی اقدامات بر پای امکان بهره گیری یا برطرف کردن عوامل راهبردی مشتخص کترد
ک برترین اقدام ،اجرای برنام های جامع آبخیزداری در حوزه است .در مجموع ،چارچوب ماتریس اصالحی عالوه بر سادگی و قابل
فهمبودن ،از عملکردی مناسب در تحلیل عوامل راهبردی برخوردار بوده و برای مطالعات آتی پیشنهاد میگردد.

واژگان کلیدی :امنیت محیطزیستی؛ سیاستگذاری کمی؛ مدیریت منابع آب؛ برنام ریزی راهبردی
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 مقدمه
طی ده ی اخیر ،مساحت و سطح آب دریاچ ارومیت ،
بزرگترین دریاچ داخلی ایران و ششمین دریاچت بتزر
آب شور جهان ،ب شدت کاهش یافت است .ب دلیل نقش
مهمتی کت دریاچت در حمایتت از تنتوعزیستتی ،تغذیت
آبهای زیرزمینی و کنترل جریانهتای زیرزمینتی شتور،
تعدیل آب و هوا و جذب آلودگی در ستطح حتوزة آبخیتز
ایتتن دریاچت دارد؛ تغییتترات ستتطح آب در ایتتن دریاچت ،
پیشزمین ی وقوع بحرانهای زیستتمحیطتی عدیتدهای
خواهد بود .علت بروز ایتن بحتران را در ستالهتای اخیتر
میتوان با سدسازی بیروی و سیاستتهتای ناکارآمتد در
مدیریت منتابع آب ،فرستایش شتدید ختا و بیابتانزایی،
توسع زمینهای کشتاورزی ،احتدا ستاختمان و ایجتاد
سازههای آبی در چراگاههای اطراف دریاچ مرتبط دانست
( .)DEI [Department of Environment of Iran], 2011تراز
آبی دریاچ ارومی از 1221متر از سطح دریاهتای آزاد در
سال  ،1995ب  1221/4در سال  2111رسیده است کت
 2/2متر کمتر از تراز بتومشتناختی (اکولوژیت ) دریاچت
است ( .)Hassanzadeh et al., 2011پیشبینی متیشتود
در آینده با افزایش دما و کاهش بارش و ب تبع آن کتاهش
دبی ورودی ب دریاچ  ،رونتد نزولتی کتاهش تتراز دریاچت
ادام یابد ک این امتر ،امنیتت محتیط زیستت را در ستطح
حوزه بت خطتر متیانتدازد (مهستافر و همکتاران.)1119 ،
مقصود از امنیت زیست محیطی ،حفاظت از محیط طبیعی،
منافع حیاتی شهروندان ،جامع و دولتت در برابتر تتأثیرات
منفی داخلی و خارجی و فرآیندهای نامطلوب رونتد توستع
است ک سالمت و بقای بشر ،تنوع زیستی و عملکرد پایتدار
زیست بومها را تهدید میکند ( .)ESR, 1996کاهش منابع
طبیعتتی در ستتطح حتتوزة آبخیتتز بتتر تعتتامالت اجتمتتاعی
ذینفعان موثر است و منشاء تعارضها و اختالفتاتی میتان
آنتتتان در بهتتترهبتتترداری عاد نتتت از منتتتابع متتتیشتتتود
( .)Mohammadi Kangarani et al., 2013بتا در نظتر
گرفتن این نکتت کت مختاطرات محیطتی و بحترانهتای
بتومشتناختی ،برآینتد تعامتل متغیرهتای محتیطزیستت،
اقتصتادی ،فرهنگتی ،بهداشتتی و حتتی سیاستی هستتند
(کاویتتتتانی راد)1119 ،؛ تجدیتتتتد نظتتتتر کتتتتردن در

سیاستگذاری منابع آب با در نظتر داشتتن رهنمودهتای
توسع پایدار امری ضروری ب شمار میرود.
از آنجایی ک سیاستگذاری و برنامت ریتزی در منتابع
آب میباید مفهوم پایداری را ب عنوان هدف نهتایی ختود
در نظر گیرد؛ برنام ریزی برای زیستبومها در سطح خترد
و کالن ،نیازمند داشتن تصتویری واقتعگترا از کارکردهتا،
خدمات و عوامل اقتصادی-اجتماعی مرتبط با آنها استت
(قتتایمی و پنتتاهی .)1191 ،توستتع پایتتدار ابعتتاد مختلتتف
توستتتع را در زمینتتت هتتتای اقتصتتتادی ،اجتمتتتاعی و
زیستمحیطی در نظر میگیرد .وضعیت فعلتی منتابع آب
در ایران نمایانگر عدم اهتمام ب الگووارة توسع پایتدار در
فرآیند سیاستگذاری بلندمدت میباشد .بت طتور ماتال؛
علیرغم تاکید بر مصرف بهینت آبِ کشتاورزی و در نظتر
داشتن اهمیت قیمت آب بر نحوة مصرف آن ،اتحادی هتا و
تشتتتکلهتتتای آببتتتران نقتتتش متتتوثری در متتتدیریت و
سیاستتتتگتتتتذاری منتتتابع آب ندارنتتتتد و هم نتتتتین
مصرفکننده/متقاضی -ک خود ی طرف بازار آب است-
نقشی در تعیتین قیمتت آب نتدارد و در واقتع کشتاورزان
هم نان مجری سیاستهای نرخگتذاری دولتت محستوب
میشوند .تقویت تعاونیهای آببران فرصتی تاریخی برای
برطرف کردن این غفلت تاریخی محسوب میشود .چالش
دیگری ک در مدیریت منابع آب ایران در تضاد با توستع
پایدار میباشد ،بهرهوری پایین آبیتاری و آبرستانی استت.
طب آمار وزارت کشاورزی در حال حاضر از هر مترمکعب
آب مصرفی در این بخش  211گترم محصتول بت دستت
متیآیتد کت استتاندارد جهتانی  2کیلتوگرم در ازای هتر
مترمکعتب آب مصترفی استت (.)Panahi et al., 2009
دانستن این نکت ک  91درصد از منابع آب حتوزة آبخیتز
دریاچ ارومیت بتا رانتدمان پتایین بت بختش کشتاورزی
اختصاص یافت است ()DEI, 2011؛ ضرورت بهینت ستازی
الگوی کشاورزی را بتیش از پتیش مطترم متیستازد .لتذا
سیاستگذاری پایدار ،نیازمند چارچوبی است کت عناصتر
توسع پایدار را در فرآیند تصمیمگیری دخالت دهد.
تالشهایی در این راستا برای پیادهستازی التزامهتای
عناصر توسع پایدار در مدیریت منابع آب صورت پذیرفت
استتت .بتت طتتور ماتتال بتتا لحتتاظ کتتردن ستت معیتتار
برگشتپذیری ،اطمینانپذیری و آسیبپتذیری چتارچوبی
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کمی برای ارزیتابی پایتداری راهکارهتای متدیریت آبخیتز
معرفتی شتده استت ( .)Sood & Ritter, 2011امتا ایتن
پژوهش و بسیاری از پژوهشهای مشتاب از نقتش عوامتل
موثر بتر متدیریت منتابع آب در داختل و ختار از حتوزة
آبخیز غافل بودند .در پژوهشی دیگتر ،بت منظتور تعیتین
عوامل موثر در متدیریت یکاارچت منتابع آب در آفریقتای
جنتتوبی ،عوامتتل داخلتتی و ختتارجیِ اقلیمتتی ،اجتمتتاعی،
اقتصتتادی و سیاستتی استتتخرا و در چتتارچوب متتدل
 SWOT1ارزیابی شدند ک این چارچوب ،شتامل قتوتهتا
و ضعفها مربوط ب محیط داخلی و تهدیدات و فرصتهتا
مربتتتتتوط بتتتتت محتتتتتیط ختتتتتارجی متتتتتیباشتتتتتد
( .)Gallego-Ayala and Juiızo, 2011ترکیتتب متتدل
مذکور با ماتریس ارزیابی کمتی راهبتردی ( 2)QSPMکت
متشکل از ماتریسهای ارزیتابی داخلتی-ختارجی 1استت؛
برای تعیین موقعیت راهبردی و انتخاب گروه راهبرد برتتر
ب کار میرود .با توج ب ایتن نکتت کت  QSPMقابلیتت
مقایس زوجی عوامل داخلی و ختارجی را نستبت بت هتم
ندارد؛ در اوایل قرن  ،21ب منظتور ارتقتای کتارآیی متدل
مذکور A’WOT ،از تلفی  SWOTبا روش تصمیمگیتری
چندشاخص ی 4تحلیل سلستل مراتبتی ) 5(AHPپیشتنهاد
شد ک در این چارچوب ،عوامل راهبردی در ستاختار زوجتی
با یکدیگر مقایس و رتب بندی متیشتوند ( Kurttila et al.,
 .)2000مدل  AHPب تصمیمگیر امکان متیدهتد تتا یت
مسأل ی پی یده را در قالب ی ساختار سلستل مراتبتی و بتا
لحاظ نمودن شاخصهای کمی و کیفتی متدلستازی کنتد
( .)Saaty, 1980این ساختار متورد توجت واقتع شتد و در
زمین های متعددی نظیر تدوین سیاستهای سازگاری بتا
کمبتتود آب ( ،)Rijsberman, 2006ارتقتتای متتدیریت آب
زراع تی ( ،)Molden & Oweis, 2007بهبتتود وضتتعیت
آبیتتاری و زهکشتتی ( )Bastiaanssen et al., 2007و
مدیریت منابع آب ( Bajcetic, 2008; Diamantopoulou
 )& Voudouris, 2008; Doummar et al., 2009بکتار

گرفت شد .علیرغم پیشرفتهتای حاصتل  A’WOT ،نیتز
مانند مدل رایج  ،SWOTعوامل را تنها بتر استا میتزان
آمادگی موجود برای بهرهبرداری یا مقابل با عوامل موثر و
مخرب نمرهدهی میکند .آن در ایتن گونت پتژوهشهتا
مغفول واقع شد ،نقش عناصر توسع پایدار در جهتدهتی
ب راهبردهای اجرایی مدیریت منتابع آب استت .در واقتع
دست ای از بررسیها بر توستعةپایدار تمرکتز متیکننتد و
نقش عوامل موثر داخلی و ختارجی را در سیاستتگتذاری
لحاظ نکردهاند و دست ای دیگر علیرغتم در نظتر داشتتن
عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی ،ب مفهوم توسعة پایتدار
توج ت نداشتتت انتتد .لتتذا در پتتژوهش پتتیشرو ستتاختاری
راهبردی-پایدار پیشنهاد میشود ک ضمن بهترهمنتدی از
ستتاختار  QSPMدر تحلیتتل عوامتتل داخلتتی و ختتارجی،
عناصر توستع پایتدار را نیتز در فرآینتد سیاستتگتذاری
دخالت میدهد.
چنان تت پتتیشتتتر ذکتتر شتتد ،متتاتریس  QSPMدر
ستتاختار رایتتج  ، SWOTعوامتتل داخلتتی و ختتارجی را
تنهتتتا بتتتر استتتا میتتتزان آمتتتادگی موجتتتود بتتترای
بهتترهبتترداری یتتا مقابلتت بتتا عوامتتل متتوثر و مختترب
نمرهدهی متیکنتد .بترای ارتقتا دادن فرآینتد ارزیتابی در
روش معمتتول  ،SWOTتغییراتتتی در متتاتریس QSPM
ایجتتاد گردیتتد ک ت مطتتاب ایتتن شتتیوهی اصتتالحی ک ت
) Modified QSPM (MQSPMنامیتتتده متتتیشتتتود،
نمرهی عوامتل عتالوه بتر میتزان آمتادگی موجتود جهتت
بهترهبترداری یتا مقابلت بتا عوامتل راهبتردی ،بتر مبنتتای
آمتتادگی عناصتتر مفهتتوم توستتع پایتتدار (اقتصتتتادی،
اجتمتتاعی و زیستتتمحیطتتی) نیتتز ستتنجش متتیشتتود.
هتتتدف ایتتتن تحقیتتت  ،شناستتتایی و ارزیتتتابی عوامتتتل
راهبتتردیِ متتوثر در سیاستتتگتتذاری پایتتدار در حتتوزة
آبخیتتز دریاچتت ارومیتت بتت روش  ،SWOTسیاستتت-
گذاری مطلتوب بترای متدیریت منتابع آب ایتن زیستت-
بتتوم تحتتت تتتنش زیستتتمحیطتتی ب ت روش  MQSPMو
رتبتت بنتتدی اقتتدامات اجرایتتی بتترای بهبتتود شتترایط
زیستمحیطی حوزه بتر مبنتای توانتایی بهترهبترداری یتا
مقابل با عوامل داخلی و خارجی است.

1

)Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT
)Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM
1 Internal Factor Evaluation (IFE)-External Factor Evaluation
)(EFE
)4 Multi attribute decision making (MADM
5 Analytic Hierarchy Process
2
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 مواد و روشها
منطقة مورد بررسی

حوزة آبخیتز دریاچت ارومیت دارای مستاحت تقریبتی
 52155کیلومترمربتتع بتتوده کت ایتتن مستتاحت میتتان
استانهای آذربایجان غربتی و شترقی و کردستتان تقستیم
شده است (شتکل ( ،)1مهستافر و همکتاران22 .)1119 ،
گون پستاندار 212 ،گون پرنده 41 ،گون خزنتده 2 ،گونت
دوزیست 22 ،گون ماهی و نزدی بت  551گونت گیتاهی
ی سال و چندسال (گون های شورپسند ،خشتکیپستند و

آبزی) در حوزة آبخیز دریاچ شناستایی شتدهانتد .جزایتر
موجود در دریاچ زیستگاه پستتانداران در معترض خطتر
انقراض مانند گوزن زرد و قوچ ارمنی هستند و پرندگان از
مهمترین مهرهداران منطق و آرتمیتا از جملت مهتمتترین
بیمهرگان موجود در دریاچت محستوب متیشتوند .رژیتم
بارنتتدگی حتتوزه ،مدیترانتت ای و در برختتی ناحیتت هتتا
شب مدیترانت ای استت .میتانگین بتارش در منطقت 151
میلیمتر و متوسط سا ن آب ورودی بت دریاچت 5111
میلیون مترمکعب برآورد میشود (.)DEI, 2011

شكل  .3حوزة آبخیز دریاچه ارومیه

روش پژوهش

اولین قدم تعیین چشمانداز با هتدف ترستیم ستیمای
مطلتتتتتوب بتتتتترای آینتتتتتده بلندمتتتتتدت استتتتتت
( .)Hill & Westbrook, 1997مطاب چشماندازی کت در
برنام ی جامع مدیریت دریاچ ی ارومی ذکر شتده استت،
تاکیتتد اساستتی بتتر ت تأمین آب کتتافی بتترای پایدارستتازی
چشتتمانتتداز و تنتتوعزیستتتی ،حفاظتتت پایتتدار و مشتتارکت
همتتت جانبتتت ی مستتتئولین و جوامتتتع محلتتتی استتتت
( .)DEI, 2011مرحل بعد شناسایی و ارزشیابی فرصتهتا
و تهدیدات موجود درمحیط ختارجی در کنتار قتوتهتا و
ضعفهتای موجتود درمحتیط داخلتی استت .ابتتدا بترای

جداسازی محیط داخلی از محیط ختارجیِ حتوزة آبخیتز،
هر آنچ خار از مدیریت ست استتان موجتود در حتوزه
میباشد ب عنتوان عوامتل ختارجی در نظتر گرفتت شتد.
هم نین عوامل هیدرولوژیکی و اقلیمی ماننتد بتارش کت
تحت ارادة نیتروی انستانی نیستتند نیتز در زمترة عوامتل
خارجی لحاظ شدند .بت ایتن منظتور ،گتروه کارشناستان
متشکل از متخصصان مهندسی منابع آب و منابع طبیعتی
ک سابقة کار اجرایی و طرم پژوهشتی در حتوزه دریاچت
ارومی داشت اند تشکیل شد .تعیین عوامتل راهبتردی بت
روش توفان فکری یا بارش ذهنی 1طتی سلستل جلستاتی
1Brainstorming
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با بحث و تبادل نظر بین کارشناسان متدعو و نویستندگان
صورت انجتام شتد .قواعتد ایتن روش عبارتنتد از :حضتور
داوطلبان و اختیاری اعضتا ،ممنوعیتت انتقتاد و داوری در
مورد اندیش های سایر اعضتا ،آزاد بتودن حت اظهتارنظر،
تاکید بر کمیتت نظترات ،و جمتعبنتدی ،تلفیت و بهبتود
پیشنهادها (عطایی .)1119 ،مطتاب نتتایج جلست توفتان
فکری ،عوامل راهبردی ب شرم زیر طبق بندی شدند:

الگوی کشت سازگار با شرایط ویتژه آب وهتوایی و منتابع
آب موجود؛ ( )W5تغییر کتاربری زیستتگاههتا و تخریتب
جنگلها و مراتع ب دلیل توسع غیتراصتولی زمتینهتای
کشتتاورزی و احتتدا ستتاختمان در چراگتتاههتتای مجتتاور
تا بها ،چرای پیش از موعتد و فرستایش شتدید ختا ؛
( )W2پسروی آب دریاچ و ایجاد شورهزارها؛ ( )W2عتدم
(ستمَنهتا) و
مشارکت ذینفعان ،سازمانهای متردمنهتاد َ
مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در برنام هتای ستازمانهتای
دولتی برای حفاظت از منابع طبیعی ( )W1ضعف آموزش
در در زمین ت عملیتتاتیستتازی الگتتوی بهین ت مصتترف در
کشتتاورزی و مصتترف ختتانگی؛ ( )W9فقتتدان شتتبک های
جمعآوری و تصفی فاضتالب در روستتاها و ضتعف آن در
شهرها و شهر های صتنعتی؛ ( )W11وجتود شتبک های
فرسوده آب شتهری و روستتایی؛ ( )W11عتدم تکمیتل و
احتتدا شتتبک هتتای متتدرن آبیتتاری و عتتدم گستتترش
سیستمهای آبیاری تحتفشار و مکانیزاسیون زمتینهتای
کشاورزی؛ ( )W12عدم یروبتی کانتالهتای انتقتال آب؛
( )W11وجود بزرگراه شهیدکالنتتری و توستع بتیرویت
سدسازی بدون لحاظ نمودن حجم بومشناختی دریاچ .
عالوه بتر حضتور متوثر کارشناستان در جلست توفتان
فکری ،رویکرد پژوهش حاضر ،مبتنتی بتر تصتمیمگیتری
گروهی بوده و دربرگیرندة حضور و مشارکت کارشناستان،
محققان ،متدیران و ذینفعتان در فرآینتد تصتمیمگیتری،
برای وزندهتی عوامتل راهبتردی در متاتریس MQSPM
میباشد .در ایتن پتژوهش اهمیتت و تاثیرگتذاری عوامتل
داخلتتی و ختتارجی و هم نتتین میتتزان آمتتادگی بتترای
بهرهبرداری یا مقابل با آنتان بتر استا نظتر کارشناستی
تصمیمگیران ارزیابی گردیتد .ویژگتیهتای ایتن افتراد در
جدول ( )1قابل مشاهده است.
برای تعیین جذابیت راهبردها ،ماتریس ارزیابی عوامتل
ختتتارجی و داخلتتتی بتتتدین ترتیتتتب تشتتتکیل شتتتد
(:)David, 2011
 .1ستون اول ماتریس ارزیابی عوامل ختارجی ،شتامل
فرصتها ( )O1-O5و تهدیدها ( )T1-T4تشکیل میشتود.
در مورد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،این ستون شتامل
قوتها ( )S1-S4و ضعفها ( )W1-W13میباشد.

فرصتها )O1( :امکان بهرهگیری از انترژیهتای نتو و
تجدیدپذیر برای استحصال و تامین منابع آب و بهره گیتری
از فناوریهای نوین برای پایش هیدرواقلیمی؛ ( )O2امکتان
استفاده از ظرفیتهای قوانین و آییننامت هتای موجتود در
منابع آب؛ ( )O1امکتان بهترهگیتری از وامهتا و تستهیالت
دولتی؛ ( )O4وجود منابع آب در حتوزههتای مجتاور بترای
انتقتتال بتتینحتتوزهای؛ ماننتتد :انتقتتال از مختتزن ستتد ار ،
رودخانتت زاب و دریتتای ختتزر؛ ( )O5امکتتان همگرایتتی
حساسیتهای بینالمللی ،ملی (افکتار عمتومی و دولتتی) و
بومی نسبت ب پیامدهای خش شدن دریاچ .
تهدیدها )T1( :توزیع نامناستب زمتانی و جغرافیتایی
بارش؛ ( )T2تنش ناشی از خشکسالی و تغییر اقلیم؛ ()T1
وجود نوسانهای شدید در اقتصتاد کشتور و عتدم امنیتت
سرمای گذاری برای بخش خصوصی برای حضتور فعتال در
صنایع تبدیلی سازگار با محیطزیست؛ ( )T4وجتود موانتع
حقتتوقی در اجتترای برختتی طتترمهتتا نظیتتر انتقتتال آب و
تعارضات ارضی.
قووو هووا )S1( :وجتتود مراکتتز دانشتتگاهی و مرکتتز
تحقیقتتات بارورستتازی ابرهتتا؛ ( )S2وجتتود برنام ت جتتامع
مدیریت دریاچ ارومی ؛ ( )S1شور بتودن دریاچت و عتدم
امکان برداشت غیرمجتاز بترای تتامین آب بترای آبیتاری؛
( )S4امکتتان گستتترش تجتتارت و اکوتوریستتم ب ت عنتتوان
معیشت جایگزین برای کشاورزی و صنایع پرمصرف آبی.
ضعفهوا )W1( :عتدم نظتارت کتافی برتخصتیص و
بهرهبرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینتی و افتت تتراز
ناشتتی از ایتتن امتتر؛ ( :)W2ناکارآمتتد بتتودن ستتامان هتتای
اندازهگیری و پایش هیتدرواقلیم (کمتی و کیفتی)؛ ()W1
تغییرهای زیاد اداری و مدیریتی در سازمانهای مرتبط بتا
مدیریت حوزة آبخیز دریاچ ارومی ؛ ( )W4عتدم اجترای
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جدول  .3ویژگیهای پرسششوندهها
خصوصیات

تعداد

کل افراد شرکت کننده
افراد دارای مدر دکتری
افراد بومی حوزه
فعا ن زیستمحیطی
افراد با سابق کار پژوهشی در حوزه دریاچ
افراد با سابق کار اجرایی در حوزه دریاچ
افراد با تخصص منابع آب
افراد با تخصص منابعطبیعی
افراد با سایر تخصصها (اقتصاد ،برنام ریزی شهری ،روزنام نگاری ،حقوق ،کشاورزی)

41
25
21
14
11
12
19
12
11

 .2با ترکیتب عوامتل داخلتی و ختارجی ،چهتار گتروه
راهبردی ایجاد میشود .اگتر راهبردهتا در راستتای مهتار
ضعفها و تهدیدها باشند؛ راهبردهایی با گرایش کاهشتی/
دفاعی )WT( 1خواهند بتود .چنان ت از فرصتتهتا بترای
پوشش دادن ضعفها استفاده شود ،راهبردهای بت دستت
آمده در زمرهی راهبردهای بهبود مستمر /محافظ کارانت

2

( )WOقتترار خواهنتتد گرفتتت .گتتروه بعتتدی راهبردهتتا ب ت
راهبردهای تهاجمی /توستع  )SO( 1مشتهور استت کت از
قوتها بترای بیشتین ستازی استتفاده از فرصتتهتا بهتره
میگیرند .دستة آخر راهبردها ،بترای اجتنتاب از تهدیتدها
پتیش رو از قتتوتهتای داخلتتی بهتره متتیجوینتد کت بت
راهبردهای تغییر تدریجی /رقابتی )ST( 4مشهور هستتند.
این چهار دست راهبرد در ماتریس ارزیابی عوامل ختارجی
و داخلی جای ندارند اما پس از پایان محاسب های مربتوط
ب ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی ،جهتتگیتری
سیاستهای سامانة مورد بررسی را مشخص متیکنتد .در
پژوهش حاضتر ،طتی فرآینتد تصتمیمگیتری گروهتی در
سلسل جلس های توفان فکری ،با ترکیتب عوامتل داخلتی
با خارجی 1 ،راهبرد ب دست آمد (جدول .)2
 .1برای محاسب “ضریب اهمیتت” در دومتین ستتون،
ب عوامل خارجی بر استا میتزان اهمیتت و حساستیت،

1Defensive
2Conservative

Develop
Competitive

1
4

امتیازی در مقیاسی مشخص (معمو ً  1تا  )11اختصتاص
داده شود .هرچ اهمیت و حساسیت بتا تر باشتد ،امتیتاز
عامل هم زیادتر میشود .ساس باید این اعداد ،استتاندارد
شود تا در پایان مجموع ضرایب ی شود .در ستون ستوم
بر حسب میزان آمادگی موجود برای بهرهبرداری یا مقابل
با عامل خارجی ب هر عامل“ ،نمره” ک عددی بین  1تا 4
است؛ اختصاص داده میشود 4 .فرصت طالیی 1 ،فرصتت
معمولی 2 ،تهدید معمولی و  1تهدیدی مخترب استت .در
مورد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،ب جتای فرصتتهتا،
قوتها و ب جای تهدیدات ضعفها متورد ارزیتابی مشتاب
قرار میگیرند.
 .4اعتتتداد ستتتتون چهتتتارم ،حاصتتتلضتتترب اعتتتداد
ستتتونهتتای دوم و ستتوم استتت و نمتتره را مشتتخص
میکنند .اگتر جمتع کتل نمترات جتذابیت بیشتتر از 2/5
شود؛ آنگتاه ستامان فرصتتهتای بیشتتری را در مقایست
با تهدیدها پتیشرو خواهتد داشتت .در غیتر ایتن صتورت
تهدیدات جتدیتتر از فرصتتهتا خواهنتد بتود .در متورد
متتاتریس ارزیتتابی عوامتتل داخلتتی نیتتز مشتتاب متتاتریس
پیشتتین اگتتر جمتتع کتتل امتیتتاز نهتتایی بیشتتتر از 2/5
شود؛ قتوتهتا بتر ضتعفهتا غلبت دارنتد و در غیتر ایتن
صتتورت نقتتاط ضتتعف ستتامان بتتر قتتوتهتتا برتتتری
داشت اند.
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جدول  .2راهبردهای SWOT
گروه

راهبرد
SO1

انتقال آب از حوزههای مجاور با بهرهگیری از ظرفیتهای مطالعاتی ،فنی ،اجرایی و پشتوان های قانونی و مالی ()S1 - O2,3,4

SO2

بارورسازی ابرها با استفاده از پشتوان های مالی ،قانونی ،فنی ،مطالعاتی و اجرایی ()S1,2 - O2,3

ST1

اجرای طرم آمایش سرزمین با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی ،صنعتی و تجاری و منظور نمودن ارزش کامل اقتصادی ،ذاتی،
سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی و زیست محیطی آب در توسع پایدار ()S4 - T3

WO1

ارتقاء ،استقرار و نهادین کردن نظام یکاارچ بهرهبرداری ،حفاظت ،پایش و نگهداری از منابع آب و خا
پشتوان های مالی ،قانونی ،افکار عمومی و فناوریهای نوین ()O1,2,3,5 -W1,2,5

WO2

ارتقاء مشارکت ذینفعان در فرآیند آموزش ،برنام ریزی و اجرای الگوی بهین مصرف آب با ایجاد و توسع نهادها و تشکلهای
مردمی ()W7,8,10- O5

WO3

اجرای الگوی کشت سازگار با اقلیم با استفاده از پشتوان های مالی ،قانونی و افکار عمومی ()W4 - O2,3,5

WO4

ارتقاء بهرهوری و کاهش مصرف و تلفات آب در سامان های آبیاری و آبرسانی با استفاده از تسهیالت و پشتوان های مالی و قانونی
()W9,10,11,12 - O2,3

WT1

بهین سازی تخصیص منابع آب در طرمهای توسع سازهای (سدسازی) با لحاظ نمودن حقاب زیستمحیطی دریاچ ب منظور
سازگاری با تغییرات اقلیمی و کنترل تنش خشکسالی ()W13 - T2

 .5همانطور ک در قسمت مقدم اشاره شد ،آن ایتن
پژوهش را از سایر پژوهشهای انجام شتده بتا روش رایتج
 QSPMمتمایز میکند و نوآوری ایتن پتژوهش محستوب
میشود ،دخالت دادن عناصتر الگتووارة توستع پایتدار در
فرآیند محاسب است .بدین ترتیب در متاتریس MQSPM
ستون دوم (“نمره”) ب چهار ستون مجزا تقسیم متیشتود
ک در اولین ستتون ،هماننتد حالتت پیشتین ،عوامتل بتر
حسب میزان آمادگی جهت بهرهبرداری از عامل مابت یتا
مقابل با عامل مخرب بررسی میگردنتد ولتی ست ستتون
دیگر میزان تاثیر اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی هتر
عامل را در بتر متیگیترد کت بتر همتان مقیتا  1تتا 4

تهاجمی
تغییر
تدریجی

حوزه با استفاده از

بهبود
مستمر

دفاعی

نمرهدهی میشوند .میانگین امتیازات این چهتار شتاخص،
نمرهی عامل را معین میکند.
 .2اکنون زمان تعیین سیاستت مطلتوب در ستامان ی
مورد بررسی است .همانطور ک در گام دوم ذکتر گردیتد،
چهار گروه راهبردی طی فرآیند ارزیابی عوامتل داخلتی و
خارجی ب دست میآیند .مطتاب جتدول ( )1چهتار بتازة
محتمل بر مبنتای نمترههتای جتذابیت عوامتل داخلتی و
خارجی ب دست میآید کت مشتخص متیکنتد متدیریت
راهبتتتردی در ستتتامان در کتتتدامی از موقعیتتتتهتتتای
چهارگان ی  SO ،WO ،WTو  STقرار میگیرد.

جدول  .1بازههای ارزیابی گروههای راهبردی
نمره جذابیت عوامل داخلی

نمره جذابیت عوامل خارجی

گروه راهبرد

کوچ تر از 2/5

بزرگتر از 2/5

WO

بزرگتر از 2/5

بزرگتر از 2/5

SO

بزرگتر از 2/5

کوچ تر از 2/5

ST

کوچ تر از 2/5

کوچ تر از 2/5

WT

 .2زم بت ذکتتر استت گتتام پایتانی ایتتن پتژوهش نت
اولویتتتبنتتدی راهبردهتتا بلک ت رتبت بنتتدی اقتتدامات زیتتر
مجموعتة گتتروه راهبتتردی برگزیتده استتت .در متتدیریت و

برنامت ریتتزی راهبتردی-محتتیطزیستتی منتتابع آب حتتوزة
 Thessalianواقتتع در یونتتان ،ک ت در کتتاربری آب دچتتار
مشکل بوده است ،اولویتتبنتدی اقتدامات اجرایتی بترای
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اثربخشتتی راهبردهتتای ایجتتاد شتتده توصتتی شتتده استتت
( .)Koutseris et al., 2010لذا پس از تعیین راهبردهتای
منتخب ،اقدامات اجرایی زیرمجموع ی آنها استخرا و در
متتاتریس  MQSPMتوستتط شتترکتکننتتدگان در فرآینتتد
تصمیمگیری گروهی ارزیابی میشود.
 نتایج
در جدول  4مقایس ای میان نمترات جتذابیت عوامتل
داخلی و خارجی بت دو روش  QSPMو  MQSPMانجتام
شتتده استتت .در ایتتن جتتدول؛ ضتترایب اهمیتتت ،میتتانگین
امتیتتازاتی بتتین  1تتتا  11متتیباشتتند کتت توستتط 41
شتترکتکننتتده در فرآینتتد تصتتمیمگیتتری ب ت هتتر عامتتل

اختصاص داده شدهاستت .البتت همتانطور کت در بختش
پیشین اشاره شد ،مقادیر نهایی برای ارای در جتدول زیتر
استاندارد شتدهانتد .نمترات در ستاختار  QSPMمیتانگین
نمراتی است ک تصمیمگیران ب هری از عوامل راهبردی
در مقیا  1-4بترای فرصتتهتا و قتوتهتا و  1-2بترای
ضتعفهتتا و تهدیتتدات تخصتتیص دادهانتتد .تفتتاوت نمتترات
 MQSPMبا  QSPMدر این است کت نمترات MQSPM
میانگین چهار نمترهی اجرایتی (همتان نمترهی ،(QSPM
اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و زیستتتمحیطتتی متتیباشتتد .نمتتره
جذابیت هم از ضرب ستون ضریب اهمیت در “نمتره” بت
دست آمدهاند.

جدول  .1ارزیابی عوامل راهبردی
عوامل خارجی

ضریب اهمیت

نمره ()QSPM

نمره ()MQSPM

نمره جذابیت ()QSPM

نمره جذابیت ()MQSPM

O1

1/191
1/119
1/121
1/114
1/122
1/199
1/112
1/121
1/111

1/214
1/214
1/212
1/521
1/212
1/521
1/521
1/212
1/212

1/492
1/444
1/152
1/221
1/591
1/599
1/111
1/212
1/511

1/144
1/412
1/194
1/412
1/411
1/155
1/125
1/125
1/111

1/112
1/129
1/194
1/121
1/429
1/155
1/152
1/121
1/155

2/51

2/51

عوامل داخلی

ضریب اهمیت

نمره ()QSPM

نمره ()MQSPM

نمره جذابیت ()QSPM

نمره جذابیت ()MQSPM

S1

1/152
1/121
1/151
1/121
1/125
1/142
1/144
1/121
1/121
1/141
1/122
1/129
1/149
1/159
1/122
1/151
1/129

1/212
1/214
1/429
1/521
1/111
1/214
1/521
1/111
1/429
1/152
1/212
1/141
1/429
1/212
1/111
1/214
1/111

1/121
1/491
1/121
1/521
1/242
1/491
1/222
1/121
1/241
1/112
1/441
1/122
1/541
1/122
1/212
1/519
1/119

1/121
1/222
1/112
1/251
1/125
1/111
1/129
1/121
1/115
1/111
1/111
1/121
1/129
1/125
1/122
1/191
1/129

1/125
1/212
1/129
1/251
1/111
1/129
1/121
1/111
1/124
1/122
1/119
1/111
1/125
1/111
1/119
1/114
1/122

1/12

1/14

O2
O3
O4
O5
T1
T2
T3
T4

S2
S3
S4
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
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در شکل ( )2نمرات  MQSPMب تفکیت اقتصتادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و اجرایی ارای شدهانتد .میتانگین

هندسی چهار نمرة ارای شتده بترای هتر عامتل راهبتردی
برابر با نمره نهایی  MQSPMاست.

شكل  .2نمرا عوامل راهبردی مطابق شاخصهای توسعه پایدار

از جمل نتایج دیگتری کت متیتتوان استتخرا کترد،
رتب بندی عوامل راهبردی بر مبنتای نمتره جتذابیت آنهتا
هست .ب طور ماال؛ در میان قوتها S4 ،در هتر دو روش
 QSPMو  MQSPMبتتا مقتتادیر  1/251و  1/251صتتدر
نشین است .اما برای فرصتهتا  O2بتا نمتره جتذابیت در

روش  QSPMصدرنشین است در حالی ک همین فرصتت
در روش دیگتتر ک ت عتتالوه بتتر میتتزان آمتتادگی اجرایتتی،
جنب های زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر
گرفت شدهاند؛ در رتب سوم قرار گرفت است (شکل .)1

شكل .1رتبهبندی عوامل راهبردی در روشهای  QSPMو MQSPM

مطاب شکل ( )4و طبت بتازههتای معرفتی شتده در
جتتدول ( )1هتتر دو روش موقعیتتت  WOرا مطلتتوبتتترین
سیاستگذاری تعیین کتردهانتد .جمتع نمترات حاصتل از

ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بت ترتیتب در محورهتای
افقی و عمودی ی ماتریس چهارخان قرار داده متیشتود
تا سیاستگذاری مطلوب مشخص شود.
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شكل  .1تعیین سیاستگذاری برتر

اکنتتون ،مطتتاب مطالتتب ذکتتر شتتده در گتتام شتتماره
( )2متتواد روشهتتا ،بایتتد ب ت استتتخرا اقتتدامات اجرایتتی
بتترای هریتت از راهبردهتتای موجتتود در گتتروه راهبتترد
برتتتر ( )WOپرداختتت .مطتتاب نتتتایج جلستت توفتتان
فکتتری ،اقتتدامات استتتخرا شتتده بتترای هتتر راهبتترد
موجتتود در گتتروه راهبتترد برتتتر ( )WOبتت شتترم زیتتر
است:
 :WO1شناستتایی و جلتتوگیری از برداشتتتهتتای
غیرمجتتاز از منتتابع آب ستتطحی و زیرزمینتتی (،)A1
جلتتوگیری از تغییتترات غیرقتتانونی کتتاربری اراضتتی
( ،)A2اجتترای برنامتت هتتای جتتامع آبخیتتزداری ( )A3و
راهانتتدازی ایستتتگاههتتای انتتدازهگیتتری پارامترهتتای
هیتتدرواقلیمی و هیتتدرومتری و تجهیتتز آنهتتا بتت
فناوریهتای نتوین پتایش و تهیت بانت دادهای کمتی و
کیفی حوزه (.)A4
 :WO2کارآمدستتتتتازی ستتتتتمنهتتتتتای فعتتتتتال
زیستتتمحیطتتی ( ،)A5توانمندستتازی بهتترهبتترداران و
تشتتکلهتتای بهتترهبتترداری آب ( )A6و گستتترش آگتتاهی
عمتتتومی در مصتتترف منتتتابع آب حتتتوزه از طریتتت
رسان های جمعی و فضای مجازی (.)A7
 :WO3بهینتت ستتتازی الگتتتوی کشتتت گیاهتتتان بتتتا
متتدلهتتای بهین ت ستتازی اقتصتتادی -اجتمتتاعی و رعایتتت

تنتتاوب زراعتتی ( ،)A8تحویتتل حجمتتی آب کشتتاورزی
( ،)A9استتتتفاده از روشهتتتای کتتتمآبیتتتاری و کشتتتت
گلخانتت ای ( )A10و اعطتتای وام بتت کشتتاورزان جهتتت
افزایش راندمان مصرف (.)A11
 :WO4توستتتع ستتتامان هتتتای آبیتتتاری تحتفشتتتار
( ،)A12تکمیتتتتل طرمهتتتتای شتتتتبک های آبیتتتتاری و
زهکشتتتی ،اصتتتالم و نوستتتازی شتتتبک هتتتای آبرستتتانی
شتتتهری و روستتتتایی( )A13و تکمیتتتل طتتترمهتتتای
شتتبک هتتای جمتتعآوری و احتتدا تصتتفی خانتت هتتای
شهری (.)A14
جتتتدول ( )5رتبتتت بنتتتدی اقتتتدامات را بتتتر مبنتتتای
استتتفاده یتتا برطتترف کتتردن عوامتتل راهبتتردی نشتتان
متتیدهتتد .اعتتداد موجتتود در ایتتن جتتدول ،حاصتتلضتتربِ
ضریب اهمیت هتر عامتل راهبتردی (ستتون دوم جتدول
 )4در میتتتتزان آمتتتتادگی هتتتتر اقتتتتدام اجرایتتتتی در
بهرهبرداری یا مقابلت بتا عامتل داخلتی متوثر یتا مخترب
استتت .بتتدین منظتتور ،افتتراد شتترکتکننتتده در فرآینتتد
تصتتمیمگیتتری گروهتتی ،میتتزان آمتتادگی هتتر اقتتدام را
جهتتت بهتترهبتترداری یتتا مقابل ت بتتا عوامتتل راهبتتردی در
مقیاستتی بتتین  1-11تعیتتین نمودنتتد .اعتتدادی کتت در
جتتدول زیتتر مشتتاهده متتیشتتود حاصتتلضتترب دو متغیتتر
ذکر شده میباشند.
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جدول  .5رتبهبندی نهایی اقداما
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

O1

1/11

1/11

1/22

1/91

1

1/21

1

1/51

1/19

1/22

1/22

1

1

1/19

O2

1/12

1/11

1/92

1/29

1/42

1/42

1/51

1/51

1/59

1/29

1/94

1/12

1/12

1/12

O3

1/25

1/19

1/14

1/22

1/41

1/14

1/15

1/91

1/49

1/92

1/21

1/11

1/11

1/92

1

O4
O5

1/21

1/14

1/25

1

1/22

1/12

1/22

1/92

1/19

1/12

1/22

1/14

1/12

1/12

1

T1

1/51

1/15

1/14

1/25

1/92

1/21

1/19

1/91

1/11

1/92

1/14

T2

1/94

1/41

1/21

1/92

1/15

1/51

1/11

1/24

1/22

1/59

11/1

1/14

1/12

1/14

1/12

1/24

1

1

1

1

1

1

1

T3

1/41

1/55

1/25

1/42

T4

1

1/41

1/14

1

1

1/14

1/11

1/22

1/11

1

1/11

1/15

1/11

S1

1/11

1/12

1/11

1/24

1/12

1/49

1/49

1/49

1/41

1/19

1/45

1/51

1/49

S2

1/11

1/14

1/12

1/42

1/51

1/54

1

1

1

1

1

1

1

S3

1

1/22

1

1

1

1/12

1

1

1

1

1

1/12

1/11

1/21

1/12

1/11

1

1/21

1

S4

1

1/11

1/29

1

1/51

1/45

1/25

1

W1

1/25

1/14

1/22

1/21

1/14

1/41

1/41

1/14

1

1

1

1/12

1/24

1/12

W2

1/45

1/14

1/12

1/41

1

1/15

1

1

1

1

1

1

1

W3

1

1

1

1

1/15

1/14

1/15

1

1

1/21

1/51

1/44

1/12

W4

1

1/11

1/12

1

1/41

1/55

1/12

1/21

1/22

1/21

1/25

1/11

1/12

W5

1/12

1/21

1/52

1

1/41

1/11

1/41

1/51

1/22

1/11

1/11

1/11

1/21

1

1

W6

1

1/42

1/15

1

1

1

1/12

1/29

1/25

1/25

1/24

1/22

W7

1

1

1/55

1

1/22

1/22

1/22

1

1

1

1

1

1

W8

1

1

1/51

1

1/29

1/29

1/29

1

1

1

1

1

1

W9

1

1

1

1/22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/49

W10

1

1

1

1/24

1

1

1

1

1

1

1

1

1/59

1

W11

1

1

1

1

1

1/49

1

1/52

1/22

1/21

1/22

1/22

1

1

W12

1

1

1/21

1

1

1/12

1

1

1/12

1

1/51

1

1

1

W13

1

1/52

1/41

1

1/15

1

1/42

1/11

1/11

1/22

1

1/11

1

1

مجموع

2/21

2/19

9/21

5/42

1/11

1/12

2/22

2/92

2/11

2/92

2/14

2/11

2/11

2/91

رتب

12

2

1

14

1

2

5

4

11

9

2

1

11

11

 بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر برای سیاستتگتذاریِ هتمراستتا بتا
چشمانداز توسع پایدار در حوزة آبخیز دریاچ ارومی ؛ پس
از جمتتعآوری اطالعتتات مربتتوط ب ت ایتتن حتتوزه از روش
 SWOTبرای مقاصد زیر استفاده شد :ارزشیابی فرصتهتا
و تهدیدات موجود درمحیط ختارجی در کنتار قتوتهتا و
ضعفهای موجود درمحیط داخلی ،بررسی امکتانپتذیری
ایجاد راهبرد در نتیج ی ترکیب عوامل داخلی و ختارجی،
دست بندی راهبردها در گروههای چهارگان ی راهبتردی و

اولویتبندی راهبردها .هم نین برای لحاظ نمودن عوامل
موثر در فرآیند برنام ریزی و سیاستگذاری ،شاخصهتای
س گان ی توسع پایدار در چتارچوب روش رایتج QSPM
دخالت داده شد و در فرآینتد تصتمیمگیتری از مشتارکت
ذینفعان استفاده شد .نتایج پژوهش حاضر بت شترم زیتر
است:
بیشترین تعداد عوامل راهبردی متعل ب ضتعفهتای
داخلی میباشد ک متشکل از ضعفهای فراوان متدیریتی
است .این فراوانی ،نشان میدهد ک طی سالهای ستاری
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شده ،در سدسازی ،کشتاورزی و برنامت ریتزی شتهری بت
اجتترای الگتتوی توستتع پایتتدار در ستتطح حتتوزة آبخیتتز
بیتوجهی شده است و رویکرد اصالحی در فرآیند توستع
مورد نیاز است .نتایج تحقی نشان داد ک منابع آب حوزه
در بلندمدت و با اصالم الگوی مصرف آب در بختشهتای
کشاورزی ،صنعت و خانگی قابل احیتا استت .اهتداف ایتن
سیاستگذاری برتر (بهبود مستمر )WO/شتامل متواردی
هم تتون :گستتترش مشتتارکت اجتمتتاعی ذینفعتتان در
متتدیریت منتتابع آب ،حفاظتتت از منتتابع آب ستتطحی و
زیرزمینی ،برنام ریزی و اجترای الگتوی بهینت مصترف و
تقاضای آب در بخش کشاورزی ،و ارتقاء راندمان و کاهش
تلفات آبیاری و آبرسانی میباشد.
با در نظر گرفتن شکل ( ،)2ماتریس  MQSPMنشتان
میدهد ک علتیرغتم تتاثیرات بازدارنتدهی ایتن عوامتل؛
آمادگی بسیار پایینی در حوزة آبخیز برای مقابل بتا آنتان
وجود دارد .از بین  11نقط ضعف شناسایی شده ،آمتادگی
اجرایی برای مقابل با  11ضعف نمترهای پتایینتتر از 1/5
کسب نمود .برای مقابل با چالشهای اقتصادی ،اجتمتاعی
و زیستمحیطی ،ب ترتیتب  9 ،5 ،11متورد از ضتعفهتا،
آمادگیِ پایینتر از  1/5داشتند.
مطاب شکل ( )1کت بت مقایست دو روش معمتول و
اصالحی میپردازد ،اگر تنهتا جنبت ی اجرایتی را در نظتر
بگیریم ،مهمترین فرصت مربوط ب قوانین و آییننامت هتا
( )O2هست در حالی کت  MQSPMنشتان داد بتا لحتاظ
کردن مفتاهیم توستع پایتدار ،قتوانین و آیتیننامت هتای
موجود ،فرصتی معمولی بت شتمار متیرود و ایتن امکتان
همگرایی حساسیتهای داخلی و بینالمللتی ( )O5استت
ک طالییترین فرصت محسوب میشود .با در نظر گرفتن
مفهوم توسع پایدار ،مهمترین تهدید حتوزه نَت تغییترات
اقلیمی و خشکسالی ( ،)T2بلک نوسانات اقتصادی و عتدم
وجود امنیت سترمای گتذاری در حتوزه ( )T1متیباشتد.
بررسی قوتها حاکی از این است ک وجتود ظرفیتتهتای
زم بتترای ایجتتاد معیشتتت جتتایگزینِ کشتتاورزی (،)S4
مهمتترین قتوت منطقت استت .از لحتاظ توستع پایتدار،
بحرانیترین ضعف حوزه ،عدم رویکرد مشارکتی ( )W2در
حوزه میباشد .امکان همگرایی حساستیتهتای داخلتی و
بینالمللی ب عنوان طالییترین فرصت میتوانتد نکتت ای

امیدبخش و موثر جهت برطرف نمودن این ضعف اساستی
در حوزه ب شمار رود.
رتب بندی اقدامات بر مبنای امکان استفاده یا برطترف
کردن عوامل راهبردی مشتخص کترد کت برتترین اقتدام،
اجرای برنام های جامع آبخیزداری در حوزه متیباشتد .از
جمل محورهای عملیات بیولوژیت  ،مکتانیکی ،عمرانتی و
خدماتیِ مدیریت آبخیزداری میتوان بت حتداکار نمتودن
بهتترهوری از منتتابع در کنتتار حتتداقل رستتاندن فرستتایش،
جلوگیری از نابودی پوشش گیتاهی ،افتزایش نفوذپتذیری
خا و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و ستطحی
اشاره نمود ( .)WSM, 2004با توج ب تحلیلهتای ارایت
شده در قسمت ( ،)1حضور دو اقدام با محوریت گستترش
نقش ذینفعان در مدیریت حوزه در رتب های دوم و ستوم
منطقی ب نظر میرسد .اما پیادهسازی آموزش عمتومی در
سطح حوزه ،فرآیندی پرهزین و طو نیمدت بوده نیازمند
طرحی منسجم است.
برخالف پژوهش حاضتر ،متدیریت راهبتردی ،توستع
پایتتدار و تصتتمیمگیتتری گروهتتی ب ت صتتورت همزمتتان و
یکاارچ در مطالعات پیشین متورد استتفاده قترار نگرفتت
است .بطور ماال در پژوهشی کت بتر متدیریت راهبتردی
مناط حفاظتشتده ترکیت متمرکتز بتود گرچت عوامتل
چهارگان ت راهبتتردی ب ت ختتوبی توستتط متتاتریس SWOT
شناسایی شدند ،امتا ستازوکاری بترای تتدوین راهبترد یتا
اقتتدامات لحتتاظ نشتتده بتتود ( .)Öztürk, 2015آمتتایش
محیطی و راهبردی پتانسیل گردشگری طبیعت در تا ب
انزلی نیز ستاختاری مشتتمل بتر شناستایی عوامتل متوثر
راهبردی در کنار تدوین راهبرد را در بر داشتت .پتژوهش
مذکور از نقش توسع پایدار در ارزیابی راهبردهای حاصل
از متاتریس  SWOTغافتل بتود (.)Ganjali et al., 2014
پیشتر در برنام ریزی راهبردی صنعت گردشگری ترکیت
نیز از رویکردی مشاب پژوهش مذکور استتفاده شتده بتود
( .)Sariisik et al., 2011ماتریس  SWOTدر برنام ریزی
راهبردی مدیریت جنگلهای کامرون نیتز متورد استتفاده
قرار گرفت ،اما آنها نیز هیچ سازوکاری برای ارزیابی کمتی
راهبردها و در نظر گرفتن معیارهای توسع پایتدار لحتاظ
ننمودنتد ( .)Minang et al., 2008عتدم در نظتر گترفتن
عوامتتل توستتع پایتتدار و ستتازوکار ارزیتتابی راهبردهتتا در
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تحقیقات مذکور سبب گردید ک هیچ گون اولویتتبنتدی
در متتتورد اجتتترای راهبردهتتتا یتتتا اقتتتدامات در اختیتتتار
سیاستگذاران وجود نداشت باشد .استتفاده از معیارهتای
توسع پایدار ،رویکردی چند معیاره ب فرآیند برنام ریتزی
راهبردی میبخشد .بحرانهای منابع آب تنها آسیبرسان
ب ستامان هتای طبیعتی نیستتند و پیامتدهای اجتمتاعی
متعددی را در بر دارند .ارزیابی کمی بر مبنای تنهای یت
معیار ارزیابی قادر ب فراهم آوردن سازوکار مطلتوب بترای
مدیریت سامان های طبیعی-اجتماعیِ درگیر با منتابع آب
نمتتیباشتتد ( .)Madrid et al., 2013از ستتویی دیگتتر
پژوهشهایی نظیتر متدیریت آب زراعتی دریاچت ارومیت
( ،)Hashemi-Madani et al., 2014متتدیریت ستتیالب
گرگتتانرود (چیتتتستتاز و بنتتیحبیتتب ،)1192 ،ارزیتتابی
ستامان هتای آب شتهری ( )Motevallian et al., 2011را
میتوان برشمرد کت علتیرغتم لحتاظ نمتودن معیارهتای
توسع پایدار در ارزیابی راهکارهتا ،هتیچ چتارچوبی بترای
تعیین عوامل راهبردی داخلی و خارجی در نظر نگرفت اند.
عدم ارزیابی محیط داخلی و ختارجی موجتب گشتت کت
تصویری از موقعیت سامان در مقابل با عوامتل مخترب یتا
بهرهبرداری از عوامل موثر در اختیار تصمیمگیران نباشتد.
ب بیانی دیگتر ،تصتمیمگیتران بتدون در اختیتار داشتتن
اطالعات کتافی از موقعیتت راهبتردی ستامان بت ستمت
چشمانداز توسع پایدار گام برمیدارند.
مهمترین دستتاورد ایتن پتژوهش ،معرفتی چتارچوبی
کمی برای سیاستگذاری در منابع آب بتود کت بترخالف
پژوهشهای پیشین ،هم عوامل موثر داخلتی و ختارجی را
در سامان در نظر میگیرد و هم عناصر توسع پایدار را در
فرآیند ارزیابی دخالت میدهد .فرآینتد تصتمیمگیتری بت
صورت گروهی برگزار شد و عتالوه بتر کارشناستان منتابع

آب ،ذینفعان و افراد بومی حتوزة آبخیتز نیتز در مراحتل
مختلف تصمیمگیری حاضر بودند.
در پژوهش حاضر گروهراهبرد بهبودمستمر ،ب عنتوان
سیاستگذاری برتر برای برقراری امنیت محیط زیست در
حوزة آبخیتز دریاچت ارومیت تشتخیص داده شتد .نتتایج
رتب بندی اقدامات زیر مجموع ی این گروهراهبرد ،حتاکی
از این بود ک اولویتت اصتلی ،اصتالم الگتوی متدیریت در
سطح آبخیز و پیادهسازی برنام های آبخیزداری ب منظور
حفاظت از منابع طبیعی حوزه میباشتد .دومتین اولویتت،
اصتتالم قتتوانین و آیتتیننامتت هتتا بتت منظتتور مشتتارکت
مصرفکنندگان در ستاختار بتازار آب متیباشتد .ستومین
اولویت ،اصتالم ستاختار مشتارکت اجتمتاعی و گستترش
فعالیت سمنها میباشد .چهارمین اولویت برتر نیز اصتالم
ساختار تخصیص و مصرف منابع آب کشاورزی متیباشتد.
استفاده از ماتریس  MQSPMبرای تحقیقتات و مطالعتات
آتی در زمین ی زیستبومهای تحت تنش عوامل انسانی و
طبیعی ،ب دلیل سادگی و قابتل فهتمبتودن چتارچوب در
ضمن برخورداری از جامعیت در شناخت عوامل راهبتردی
سامان و سنجش مفاهیم توسع پایدار ،پیشنهاد میشود.
 سپاسگزاری
از تمامی کسانی ک در فرآیند تصتمیمگیتری گروهتی
در این پژوهش با نویستندگان همکتاری کردنتد ،تشتکر و
قدردانی میشتود .تشتکر ویتژه از سترکار ختانم مهنتد
نجمی هزارخوانی ک در توزیع و گردآوری پرسشتنام هتا
یاریرسان بودند .نویسندگان مقال از دو داور گرامتی کت
نظراتشان موجتب ارتقتای کیفیتت ارایتة پتژوهش جتاری
گردید ،تشکر ب عمل میآورند.
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Abstract
Based on the scientific literature in the realm of sustainable water resources management, some researchers have
highlighted the impacts of economic, social and environmental driving-forces, yet ignored analysis of effective strategic
internal and external factors through the basin. Meanwhile, the others have considered strategic factors rather than
sustainable development paradigm. Therefore, the current research has constructed a framework to promote the
quantitative policy-making by using the internal and external strategic matrix along with the sustainable development
together in Lake Urmia Basin. Due to the fact that, conventional quantitative strategic planning matrix (QSPM) could
not involve above mentioned considerations simultaneously, the Modified QSPM (MQSPM) was proposed to include
the socio-economic and environmental factors besides internal and external factors. According to the results, the most
attractive policy belonged to Conservative strategies (included weaknesses and opportunities). Moreover, capability of
watershed management to deal with 10 out of 13 weaknesses was not satisfying. The potential of regional watershed
management to deal with 11 economic, five social, and nine environmental challenges contributed to the weaknesses
was estimated inappropriate. In addition, climate change and drought were not evaluated as the most critical threat of
the basin, while economic crises and low investment security was determined as the most critical threat. Actions’
ranking for environmental security conservation indicated that high ranks belonged to the integrated watershed
management. Due to the simplicity and suitable performance of MQSPM, this matrix is suggested for future research
work on identifying and evaluating the strategic factors.
Keywords: Environmental security; Quantitative policy-making; Water resources management; Strategic planning

