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 .1سرآغاز

خﻮاﻫووﺪ داﺷووﺖ ﻛووﻪ ﻣﺴووﺘﻘﻴم ﻳووﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴووﺘﻘﻴم اﻧﺴووﺎن و

ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﺟﻤﻠوﻪ ﻛﺸوﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳوﺖ ﻛوﻪ ﻣﻴوﺰان ﺑﺎرﻧوﺪﮔ

ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺘأثﺮ خﻮاﻫوﺪ ﻛوﺮد (ﻧﺎدرﻳوﺎنﻓوﺮ و

ﺳﺎﻻﻧة آن از ﻳکﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳط ﺟﻬﺎﻧ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘوﺮ اﺳوﺖ (250

ﻫﻤﻜﺎران.)1390 ،

ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ در ﺳﺎل) .از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ حﻔظ ﻛﻤّﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑو

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای تﺤﻘق اﻫوﺪاف تﻮﺳوﻌة اﺟﺘﻤوﺎﻋﻲ و

ﻣﻮﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ وﻳژهای دارد (ﻧﺎصﺮی و ﻣﻬﺪی ﭘوﻮر.)1385 ،

اقﺘﺼﺎدی و ﺑﺮای توﺪاوم تﻮﺳوﻌﻪ ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷوﻮد .ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از حﺪ از ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و در ﻧﺘﻴجﻪ

درﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮای حﻔظ ﺑﻘﺎ و رﻓﺎه اﻧﺴﺎن حﻴﺎتﻲ اﺳوﺖ.

اﻓﺖ اﻳﻦ ذخﺎﻳﺮ ارزشﻣﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣوﺪﻫوﺎی ﮔوﺎه ﺟﺒوﺮانﻧﺎﭘوﺬﻳﺮی

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب تضﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﺑﺮاﺑﺮی و اﻣﻨﻴﺖ در آب و ﺑﻬﺪاﺷوﺖ
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ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻏﺬا و اﻧوﺮژی اﺳوﺖ .اﺳوﺘﻔﺎدة ﭘﺎﻳوﺪار از ﻣﻨوﺎﺑﻊ آب

راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی راﻫﺒوﺮدی اﺳوﺘﺎن

زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدی روﺑﻪ روﺳﺖ (حﺴﻴﻨﻲ.)1391 ،

خﺮاﺳﺎن ﺟﻨوﻮﺑﻲ ﺑوﺎ اﺳوﺘﻔﺎده از ﭼوﺎرﭼﻮب  DPSIRاﻧجوﺎم

ﻛﺸف و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و ﻣﻨﺸأ اصﻠﻲ اﻓﺖ آﺑخﻮان ،وضوﻌﻴﺖ

دادهاﻧووﺪ .صووﻔﻲ و ﻧووﻮری ( )1390در ﻣﻘﺎلووﻪای ﺑووﺎ ﻋﻨووﻮان

آﺑخﻮان و آثﺎری ﻛﻪ اﻓﺖ آﺑخﻮان ﺑﺮ ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺖ ﻣﻲﮔوﺬارد،

«ﻣﺪل ﺳﺎزی و تﺼﻤﻴم ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑووﻪصووﻮرت ﺟووﺎﻣﻊ و ﻳﻜپﺎرﭼووﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨووﺪ اﻓووﺰاﻳﺶ آﮔووﺎﻫﻲ و

آب ﺑووﺎ اﺳووﺘﻔﺎده از روش  ،»Mulino DSSﺑووﻪ ارائووة ﻣووﺪلﻲ

ﺷﻨﺎخﺖ درﺑﺎرة ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼوة

ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﺮماﻓوﺰاری در ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ و

ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺖ از ﻣﻬمتﺮﻳﻦ اقﺪاﻣﺎتﻲ اﺳﺖ ﻛوﻪ در اﻳوﻦ زﻣﻴﻨوﻪ

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ تﺼﻤﻴم ﮔﻴﺮی ﻣﺴﺎئﻞ ﻣﺮتﺒط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭘﺮداخﺘﻪاﻧﺪ

ﻻزم اﺳﺖ اﻧجﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

و ﻧﺮم اﻓﺰار  mDSSرا ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻛﺎرﺑﺮدی در حﻞ ﻣﺸﻜﻼت

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ در قﺎلﺐ ﻣﺪلﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ

ﻣﺮﺑووﻮط ﺑووﻪ ﻛﻴﻔﻴووﺖ آب ﻣﻌﺮﻓووﻲ ﻛووﺮدهاﻧووﺪ .ﻏﻔووﻮریﻓووﺮد و

ارائﻪ ﺷﻮد تﺎ ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوریﺷﺪه ارتﺒﺎط ﺑﺮقﺮار ﺷوﻮد.

ﻫﻤﻜﺎران ( )1393در ﻣﻘﺎلﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨوﻮان «ارزﻳوﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼوة

در ﺑﻴﻦ روشﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﻣﺪل ﻧﻴﺮوی

ﺳﻴﺴﺘم ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺪودة رﻓﺴﻨجﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب

ﻣﺤﺮﻛﻪ -ﻓﺸﺎر -وضﻌﻴﺖ -اثﺮ -ﭘﺎﺳخ )DPSIR( 1را ﻣﻲتوﻮان

 DPSIRو ﺑﺎ تﻜﻴوﻪ ﺑوﺮ ﺑﻬﺒوﻮد ﺳﻴﺴوﺘم حﻜﻤﺮاﻧوﻲ آب» ،ﺑوﺎ

ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻣﻊتﺮﻳﻦ روشﻫﺎ داﻧﺴﺖ ﻛوﻪ ﺑوﺮای ارزﻳوﺎﺑﻲ ﻋﻠوﻞ،

اﺳووﺘﻔﺎده از ارزﻳووﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼووﻪ ﺑووﻪ ﻧﻘووﺎط ضووﻌف ﺳﻴﺴووﺘم

ﻋﻮاقﺐ و ﭘﺎﺳخ ﺑﻪ تغﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣوة ﻣﺤوﻴطزﻳﺴوﺖ

حﻜﻤﺮاﻧﻲ آب حﺎﻛم ﺑوﺮ رﻓﺴوﻨجﺎن اﺷوﺎره داﺷوﺘﻪاﻧوﺪ و در

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ( )UNEPﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ و در ارزﻳوﺎﺑﻲﻫوﺎی

ﻧﻬﺎﻳووﺖ ،ﺑووﺎ تﻮﺟووﻪ ﺑووﻪ زﻧجﻴووﺮة ﻋﻠووﻲ و ﻣﻌﻠووﻮلﻲ DPSIR

آژاﻧس ﻣﺤوﻴطزﻳﺴوﺖ اروﭘوﺎ ( )EEAدر ﺳوﺎل  1999تﻮﺳوﻌﻪ

ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ را رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺎﺳخﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳوﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓوﻲ

ﻳﺎﻓووﺖ DPSIR .در درك و تجﺰﻳووﻪوتﺤﻠﻴووﻞ رواﺑووط ﻋﻠووﺖ و

ﻛﺮدﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻮلﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺴوﺘمﻫوﺎی

 Mysiakو ﻫﻤﻜووﺎران ( )2005در ﻣﻘﺎلووﻪای ﺑووﺎ ﻋﻨووﻮان

ﭘﻴیﻴووﺪة اﺟﺘﻤووﺎﻋﻲ ،اقﺘﺼووﺎدی و ﻣﺤووﻴطزﻳﺴووﺘﻲ ﻧﻘووﺶ دارد

«تﻮﺳﻌة ﺳﻴﺴﺘم ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی ﺑﺮای ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨوﺎﺑﻊ

(.)Kristensen, 2004; UNEP, 1997
2

آب» mDSS ،را اﺑﺰار ﻣثثﺮی در ﻣﺴوﺎئﻞ ﻣﺤوﻴط زﻳﺴوﺘﻲ ﺑوﺎ

ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﻴﺴﺘم ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی ﻣﻮلﻴﻨﻮ ()mDSS

روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻣﻲداﻧﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣوﻲﺷوﻮﻧﺪ

ﻧﺮماﻓﺰار ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻔﻴﺪی ﺑﺮای ﭘﺸوﺘﻴﺒﺎﻧﻲ تﺼوﻤﻴمﮔﻴوﺮی در

ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟوﻮد تﺼوﻤﻴمﮔﻴوﺮی در ﻣﻮاﺟوﻪ ﺑوﺎ

ﻣﺒﺎحﺚ ﻣﺮتﺒط ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و حﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴیﻴﺪة

ﭘﻴیﻴووﺪﮔﻲﻫووﺎ ﻧووﺎﻣﻄﻤئﻦ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣووﺪ اﺳووﺖ Giupponi .و

ﻧﺎﺷﻲ از تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی در اﻳﻦ خﺼﻮص و در ﻣﻘﻴﺎس حﻮضة

ﻫﻤﻜووﺎران ( )2005در ﻣﻘﺎلووﻪای ﻣﺸووﺎﺑﻪ ،ﺑووﺎ ﻋﻨووﻮان «اﺑووﺰار

رودخﺎﻧوﻪ اﺳوﺖ ﻛوﻪ  DPSIRرا ﭼوﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻌوﻲ ﺑوﺮای

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی تأثﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﮔﺰﻳﻨوﻪﻫوﺎی

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼة ﻣﺪلﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اقﺘﺼﺎدی -اﻛﻮلﻮژﻳﻜﻲ

ﻣثثﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب» mDSS ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻛوﺎرﺑﺮدی در ﻣﺒﺎحوﺚ

در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد (.)Benini et al., 2010

ﻣﺮتﺒط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤیﻨوﻴﻦ Broja ،و

تﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻔﺎوتﻲ در زﻣﻴﻨة اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼوﻪ

ﻫﻤﻜووﺎران ( )2006در ﭘژوﻫﺸووﻲ ﺑووﺎ ﻋﻨووﻮان «راﻫﻨﻤووﺎی آب

در ﻣووﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨووﺎﺑﻊ آب صووﻮرت ﮔﺮﻓﺘووﻪ اﺳووﺖ .ﻋﻤﺮاﻧﻴووﺎن

اروﭘﺎ و  DPSIRروﺷﻲ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴک ،ﺑﺎ اﺳوﺘﻔﺎده از

خﺮاﺳووﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜووﺎران ( )1392در ﻣﻘﺎلووة «تﺤﻠﻴووﻞ وضووﻊ

راﻫﻨﻤﺎی آب اروﭘﺎ ( ،»)WFDﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑوﺮای حﻔﺎموﺖ از

ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن خﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ

آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ﺳﻄﺤﻲ ،آب دﻫﺎﻧة ورودی ﻫﺎ و آبﻫﺎی

ﺑﺎ اﺳوﺘﻔﺎده از ﭼوﺎرﭼﻮب  DPSIRو ﻛوﺎرﺑﺮد آن در اﺳوﺘﺎن»،

ﺳﺎحﻠﻲ ارائﻪ دادﻧﺪ .در ﻣﻘﺎلة ﻣﺬﻛﻮر تجﺰﻳﻪوتﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮع آب،

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻨوﺎﺑﻊ آب اﺳوﺘﺎن و آﻧوﺎلﻴﺰ آن را در توﺪوﻳﻦ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ،ﻓﺸﺎر و آثﺎر ﺑﻪوﺟﻮد آﻣوﺪه از ﻧﻈوﺮ

ﻫﻤیﻨﻴﻦ ،تﻮﺳﻌة ﻛﺸﺎورزی در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑوﻪ

ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  DPSIRصﻮرت

آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪخﺼﻮص در ﺳﺎلﻫﺎی خﺸﻜﺴوﺎلﻲ ،ﺑوﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ Messouli .و ﻫﻤﻜﺎران ( )2009در ﻣﻘﺎلوﻪای ﺑوﺎ

آﺑخﻮان دﺷﺖ تأثﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘژوﻫﺸﻲ ﻣﺸوﺎﺑﻪ Bell

ﻋﻨﻮان «اﻛﻮﻫﻴﺪرولﻮژی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ

( DPSIR )2012را اﺑووﺰار و راﻫﻨﻤووﺎﻳﻲ ﺑووﺮای ارزﻳووﺎﺑﻲ و

تﺤﺖ ﺷوﺮاﻳط تغﻴﻴوﺮ ﺟﻬوﺎﻧﻲ در حﻮضوة صوﺤﺮای ﺟﻨوﻮب

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ارزشﮔﺬاری ﺑﻴﺶ از ﻳوکدﻫوﻪ در ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻣووﺮاﻛﺶ» ،از  DPSIRاﺳووﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧووﺪ تووﺎ ارتﺒووﺎط ﺑووﻴﻦ

ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺖ ﻣﻲداﻧﺪ .در ﻣﻄﺎلﻌﻪای ﻛوﻪ در ﻣﺮﻛوﺰ تﺤﻘﻴﻘوﺎت

ﺳﻴﺎﺳووﺖﻫووﺎ ،اقﺘﺼووﺎد و تﻮﺳووﻌة آبﻫووﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨووﻲ و

درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻮﻧﺎن صﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣوﺪلﻫوﺎی ﻣﻔﻬوﻮﻣﻲ از ﺟﻤﻠوﻪ

ﻣﻮضﻮﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺸوﺎن داده ﺷوﻮد Hojati .و Boustani

ﻣووﺪل  Mulino DSSدر ﺑﺮرﺳووﻲ تووأثﻴﺮات ﻓﺸووﺎر ﺑووﺮ تﻨووﻮع

( ،)2011در ﻣﻘﺎلووﻪای ﺑووﺎ ﻋﻨووﻮان «ارزﻳووﺎﺑﻲ روﻧووﺪ آبﻫووﺎی

زﻳﺴﺘﻲ و ﭼﺎلﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟوﻮد ﺑوﺮای حﺮﻛوﺖ از ﭼوﺎرﭼﻮب

زﻳﺮزﻣﻴﻨووﻲ دﺷووﺖ ارﺳووﻨجﺎن» ،ﻣﺸووخص ﻛﺮدﻧووﺪ ﻛووﻪ ﻣﻨووﺎﺑﻊ

ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷوﺪه اﺳوﺖ ( Hellenic Centre

آبﻫووﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨووﻲ در دﺷووﺖ ارﺳووﻨجﺎن ،آب ﻣووﻮرد ﻧﻴووﺎز

.)for Marine Research, 2014

ﺑخﺶﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی ،صﻨﻌﺖ و ﺷوﺮب را توأﻣﻴﻦ ﻣوﻲﻛﻨوﺪ.
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دورة 42



شمارة 4



زمستان 1395

ﻫﻤیﻨووﻴﻦ ،تﺤﻘﻴﻘووﺎتﻲ روی اﻓووﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨووﻲ دﺷووﺖ

ﺷووﻤﺎلﻲ و ﻃووﻮل ﺟغﺮاﻓﻴووﺎﻳﻲ ' 48˚،10تووﺎ ' 48˚،37ﺷووﺮقﻲ

اردﺑﻴﻞ (خﺪاﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران1394 ،؛ ﺟﻌﻔوﺮزاده و ﻫﻤﻜوﺎران،

قﺮاردارد و از ﻧﻈﺮ تﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮری ﺟﺰو اﺳوﺘﺎن اردﺑﻴوﻞ و

1394؛ ﺳﻴﺪﺷﻜﺮی و ﻫﻤﻜﺎران )1391 ،ﻳﺎ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ دﺷﺖ

از ﻧﻈووﺮ حﻮضووة آﺑﺮﻳووﺰ ﺑخﺸووﻲ از حﻮضووة رودخﺎﻧووة ارس

(ﻋووﺎلﻲﭘووﻮر و ﻫﻤﻜووﺎران1392 ،؛ اﻣﻴﺮاحﻤووﺪی و ﻫﻤﻜووﺎران،

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد (ﻋوﺎلﻲﭘوﻮر .)1392 ،ﻣﻮقﻌﻴوﺖ قﺮارﮔﻴوﺮی

 )1392صووﻮرت ﮔﺮﻓﺘووﻪ اﺳووﺖ .ﺑووﺎ ﻣووﺮور ﻣﻨووﺎﺑﻊ داخﻠ وﻲ و

دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ در اﻳﺮان و اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ در ﺷوﻜﻞ  1ﻣﺸوﺎﻫﺪه

ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ درﻣوﻲﻳوﺎﺑﻴم ﻛوﻪ در ﻣﻄﺎلﻌوﺎت ارزﻳوﺎﺑﻲ ﻛﻮتوﺎه و

ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣخﺘﺼﺮ ،در ﻣﻮرد آثﺎر تﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﻓوﺖ آبﻫوﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ

دﺷووﺖ اردﺑﻴووﻞ دارای حﻮضووة آﺑﺮﻳووﺰی ﻣﻌووﺎدل 900

ﺑﻪ صﻮرت ﺟﺰئﻲ اﺷﺎره ﻳﺎ آثﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﻳک ﻳﺎ دو ﻣوﻮرد

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ارتﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮزی ﺑﻴﻦ اﻳﺮان

از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷوﺪه اﺳوﺖ .ﻻزم ﺑوﻪ ذﻛوﺮ

و آذرﺑﺎﻳجﺎن ،از ﺷﺮق ﺑوﻪ ارتﻔﺎﻋوﺎت توﺎلﺶ ،از ﺟﻨوﻮب ﺑوﻪ

اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎلﻌﺎت صﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎی اﻧجﺎمﺷﺪه

آرﭘﺎﭼﺎی و از ﻏﺮب ﺑﻪ داﻣﻨة ﻛﻮه ﺳﺒﻼن ﻣﺤوﺪود ﻣوﻲﺷوﻮد.

ﻣخﺘص ﺑﻪ ارزﻳوﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣوﺪﻫﺎی قﺒوﻞ از احوﺪاو و ﺑﻌوﺪ از

اﻳﻦ دﺷﺖ ﺑﻪلﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﺳوﻔﺮة آب زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ ﻫﻤوﻮاره

احﺪاو ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﻃﺮح ﻣﺤﻴط زﻳﺴوﺖ اﺳوﺖ و ﻛﻤﺘوﺮ دﻳوﺪ

ﻣﻄﺮح و در ﻃﻮل ﻧﻴم قﺮن اخﻴﺮ ﻣﻬمتوﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒوﻊ توأﻣﻴﻦ آب

ﺟووﺎﻣﻊ و ﻳﻜپﺎرﭼووﻪای در اﺑﻌووﺎد اقﺘﺼووﺎدی -اﺟﺘﻤووﺎﻋﻲ و
ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺘﻲ دارد .در اﻳﻦ ﭘژوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ و ﻳﻜپﺎرﭼﻪ
ﺑﺮ اﻓﺖ آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ﻋﻠوﻞ و آثوﺎر اﻓوﺖ آﺑخوﻮان در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻲ -ﻣﻌﻠﻮلﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻳﻜپﺎرﭼﻪ اﺑوﺰاری ﻣوثثﺮ اﺳوﺖ ﻛوﻪ ﻋﻮاﻣوﻞ تﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨوﺪه و
وضﻌﻴﺖ حﺎل و آﻳﻨﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در آخﺮ ﺑﺎ ارائوة
راﻫﻜﺎر تﺼﻤﻴم ﮔﻴﺮﻧوﺪه و ذی ﻧﻔﻌوﺎن را از ﺟﺮﻳوﺎن ﻋﻠوﺖ و
ﻣﻌﻠﻮلﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر واضﺢ آﮔوﺎه ﻣوﻲﻛﻨوﺪ .ﻫﻤیﻨوﻴﻦ ،در
تﻮﺳﻌة ﭘﺎﻳﺪار در ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣوﻪرﻳوﺰی ﻣﺤوﻴطزﻳﺴوﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘژوﻫﺶ ،ﺑﻪﻧﺎم  ،mDSSدر

ﻛﺸﺎورزی ،صﻨﻌﺘﻲ و آﺷوﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷوﻬﺮی و روﺳوﺘﺎﻳﻲ ﺑوﻮده
اﺳﺖ (.)Azizi et al., 2017
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴوﻴﻞ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ در آﺑخوﻮان آﺑﺮﻓﺘوﻲ
دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ و ﺑﻲتﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣجوﺎز و تﻮﺳوﻌة
روزاﻓﺰون ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزی ،ﺷﺮب و صﻨﻌﺖ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻧووﺎﻣﻮزون و ﻧﺎﻣﺘجووﺎﻧس ،ﻋووﺪم ﺟووﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن از ﻃﺮﻳووق
رﻳﺰشﻫﺎی ﺟﻮی ﺑﻪدلﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻪﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻛومآﺑوﻲ و
خﺸک دورهﻫﺎی ﻛﻠﻴﻤﺎتﻮلﻮژی ﻣﻮﺟوﺐ ﺷوﺪه اﺳوﺖ ﻛوﻪ در
آﺑخﻮان دﺷﺖ اﻓﺖ  10ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و حوﺪود
 540ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻛﺴﺮی ﻣخﺰن اﻳجﺎد ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ الﻤﻠﻠﻲ در حﻮزة ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫوﺎی ﺳوﻄﺤﻲ اﺳوﺘﻔﺎده

ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ اﻓﺖ آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ ﻧﺸﺎن

ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ صﻔﻲ و ﻧﻮری ( )1390تﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓوﻲ

ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳط تﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ اردﺑﻴوﻞ

اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺮداخﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻛوﺎرﺑﺮدی از آن اﺳوﺘﻔﺎده

در ﻫووﺮ ﺳووﺎل  18ﺳووﺎﻧﺘﻲﻣﺘووﺮ اﻓووﺖ دارد و آثووﺎری از ﺟﻤﻠووﻪ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﭘژوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ

ﻓﺮوﻧﺸﺴووﺖ و ﻛووﺎﻫﺶ رواﻧووﺎبﻫووﺎ را در ﭘووﻲ داﺷووﺘﻪ اﺳووﺖ

آن در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼوﻪ و تﺼوﻤﻴم ﮔﻴوﺮی ﭼﻨوﺪ ﻣﻌﻴوﺎره در

(داﻧﺸﻮر وثﻮقﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .)1390 ،وزارت ﻧﻴﺮو ﺑوﺎ تﻮﺟوﻪ

ارتﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ خﻮاﻫﻴم ﭘﺮداخﺖ.

ﺑﻪ ﺷﺮاﻳط حﺎد ﺳﻔﺮة آب زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ ﻣﻨﻄﻘوﻪ ،از ﺳوﺎل 1368
دوﺳﻮم از دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ را ﻣﻨﻄﻘة ﻣﻤﻨﻮﻋوﻪ در ﺑﺮداﺷوﺖ آب

 .2معرفی منطقة مطالعاتی
دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ در قﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر واقﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎحﻴة ﻣﺰﺑﻮر ﺑوﻴﻦ ﻋوﺮض ﺟغﺮاﻓﻴوﺎﻳﻲ ' 38˚،04توﺎ '38˚،25

زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ (.)Azizi et al., 2016
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بررسی ساختار مسئله و شناخت عوامل و آثار افت آبخوان (شاخصها)
مرحلة :1
فاز مفهومی

بررسی راهکارها و گزینههای مدیریتی
تحلیل عوامل مؤثر و انتخاب گزینههای بهینه از طریق تشکیل چارچوب
ارزیابی گزینهها و تشکیل ماتریس آنالیز

مرحلة :2
فاز طراحی

تشکیل ماتریس ارزیابی

تصمیمگیری بر اساس رویکرد چند معیارة MCDM

مرحلة :3
رتبهبندی گزینهها و انتخاب گزینة (راهکار) برتر با استفاده از
SAW

فاز انتخاب

تشکیل آنالیز حساسیت و نمودار پایداری

ارزیابی یکپارچة محیطزیست ()IEA

شکل.2مدلمفهومیروندتحقیقتحقیق 

 .3مواد و روش کار

ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺴﺘم ﻫﺎی ﭘﻴیﻴﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اقﺘﺼﺎدی و

در اﻧجﺎم اﻳﻦ ﭘژوﻫﺶ از روش ﻛﺘﺎﺑخﺎﻧﻪای و ﻣﻄﺎلﻌة اﺳﻨﺎد و

ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺶ دارد (.)Kristensen, 2004

ﻣﺪارك ،ﻣﺼﺎحﺒﻪ و تﻬﻴوة ﭘﺮﺳﺸوﻨﺎﻣﻪ و ﭘﺮﻛوﺮدن آن تﻮﺳوط

ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘژوﻫﺶ MULINO-DSS

داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزﻳﺎﺑﻲ

( )mDSSاﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎی ﭘﺮوژة ﺳوﻪ ﺳوﺎلة MULINO

ﻳﻜپﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ در قﺎلﺐ ﻣوﺪل ﻣﻔﻬوﻮﻣﻲ ارائوﻪ ﺷوﻮد توﺎ ﺑوﻴﻦ

(ﺳﻴﺴﺘم ﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ تﺼﻤﻴم ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﺑخﺸﻲ ،ﻳﻜپﺎرﭼوﻪ و

اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوریﺷﺪه ارتﺒﺎط ﺑﺮقﺮار ﺷﻮد .در ﺑﻴﻦ روشﻫﺎ

ﻋﻤﻠﻴﺎتﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدة ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﻘﻴﺎس حﻮضة

و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟوﻮد در اﻳوﻦ زﻣﻴﻨوﻪ  DPSIRﺑوﺮای ارزﻳوﺎﺑﻲ

آﺑﺮﻳﺰ) ﻳﻜﻲ از ﻃوﺮح ﻫوﺎی تﺤﻘﻴﻘوﺎتﻲ در حﻤﺎﻳوﺖ از روﻧوﺪ

ﻋﻠﻞ ،ﻋﻮاقﺐ و ﭘﺎﺳخ ﺑﻪ تغﻴﻴوﺮات ﻣﺤﻴﻄوﻲ )1997( UNEP

اﺟﺮای ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮرالﻌﻤﻞ آﺑﻴس  WFD3در قﺎلوﺐ ﭘوﻨج

را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد و در ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎی آژاﻧس ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺖ اروﭘوﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣووووﻪ در ﺳووووﺎل  Giupponi 2004راهاﻧووووﺪازی ﻛووووﺮد

( )EEAدر ﺳووﺎل  1999تﻮﺳووﻌﻪ ﻳﺎﻓووﺖ DPSIR .در درك و

(.)Giupponi, 2007

تجﺰﻳﻪوتﺤﻠﻴﻞ رواﺑط ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮلﻲ و ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋوﺎت

 mDSSﻧووﺮماﻓوووﺰار ﻛوووﺎرﺑﺮدی ﻣﻔﻴوووﺪی در ﭘﺸوووﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
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زمستان 1395

تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی در ﻣﺒﺎحﺚ ﻣﺮتﺒط ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨوﺎﺑﻊ آب و حوﻞ

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫوﺎ و راﻫﻜﺎرﻫوﺎ (ﻣﻌﻴﺎرﻫوﺎ) ﺑوﻪصوﻮرت اﻓﻘوﻲ اﺳوﺖ.

ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴیﻴﺪة ﻧﺎﺷﻲ از تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی در اﻳوﻦ خﺼوﻮص و

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و اﻧﺘخوﺎب ﻣﻬومتوﺮﻳﻦ آن ﺑوﺮ

در ﻣﻘﻴﺎس حﻮضة رودخﺎﻧﻪ اﺳوﺖ ﻛوﻪ  DPSIRرا ﭼوﺎرﭼﻮب

اﺳﺎس ضﻮاﺑط تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی صوﻮرت ﻣوﻲﮔﻴوﺮد و ﻣوﺎتﺮﻳس

ﻣﺮﺟﻌﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼة ﻣﺪل ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اقﺘﺼوﺎدی-

آﻧﺎلﻴﺰ ( 7)AMتﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎتﺮﻳس از ﻃﺮﻳوق

اﻛﻮلﻮژﻳﻜﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد ( .)Benini et al., 2010دادهﻫﺎ در

ﻣﻘﺪار ارزش ﻫﺮ ﺷﺎخص در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﻣﻲﺷﻮد .در ﻧوﺮماﻓوﺰار

اﻳﻦ روش ﺑﺮ اﺳﺎس ضﺮورتﻫﺎی تﻌﺮﻳفﺷﺪة تﺼوﻤﻴمﮔﻴوﺮان

 mDSSاﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﭼﻬوﺎر ﻃﺮﻳوق صوﻮرت ﻣوﻲﮔﻴوﺮد .1 :از

ﺟﻤﻊآوری ﻣﻲﺷﻮد .ﺳپس ،ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘخﺎبﺷﺪه ،ﮔﺰﻳﻨة

ﻃﺮﻳق ﻣﺎتﺮﻳس ذخﻴﺮهﺷﺪة قﺒﻠﻲ .2 ،واردﻛوﺮدن ﻓﺎﻳوﻞ اﻛﺴوﻞ

دارای رﺟﺤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣوﻲﺷوﻮد (صوﻔﻲ و

ذخﻴﺮهﺷﺪه .3 ،واردﻛﺮدن اﻋﺪاد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪصﻮرت دﺳﺘﻲ ،و

ﻧﻮری .)1390 ،ﻧﺮم اﻓﺰار  mDSSﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮحﻠة تﺼوﻤﻴم ﮔﻴوﺮی

 .4ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴة زوﺟﻲ .در اﻳﻦ ﭘژوﻫﺶ اﻳﻦ وزنﻫوﺎ را ﻫﻤﮕوﻲ

ﻛﻠﻲ تﻘﺴﻴم ﻣﻲﺷﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎز ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ،4ﻓﺎز ﻃﺮاحوﻲ 5و ﻓوﺎز

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ خﺒﺮﮔﺎن از ﻃﺮﻳوق ﭘﺮﺳﺸوﻨﺎﻣﻪ و

اﻧﺘخﺎب( 6ﺷﻤﺎﻳﻲ از روش تﺤﻘﻴق در ﺷﻜﻞ  2آﻣﺪه اﺳﺖ) .در

ﺑﻪصﻮرت دﺳﺘﻲ تﻬﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ.

اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎز تﻮضﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد.

ﭘس از تﻜﻤﻴﻞ ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﺎتﺮﻳس آﻧﺎلﻴﺰ (،)AM
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳوﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘوﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨوﻪ ،روش ﻫوﺎی تﺼوﻤﻴم ﮔﻴوﺮی

 .1.3تجزی هوتحلی ل اولی ة تص یمگی ری در ف از

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ( )MCDMوﺟﻮد دارد .ﻧﺮماﻓﺰار mDSS
8

مفهومی یا فاز اطالعات

از ﻧﻮع تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺷﺎخﺼﻪ ﺑﺎ ﻳک ﻫﺪف ()MADM

تﻌﺮﻳف اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و تﻌﻴﻴﻦ

و ﻣﺪل ﺟﺒﺮاﻧﻲ اﺳﺖ .از ﻣﺪل ﻫوﺎی ﺟﺒﺮاﻧوﻲ اﻳوﻦ ﻧوﺮماﻓوﺰار

ﺷﺎخصﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ،راﻫﻜﺎرﻫﺎ و اقﺪامﻫﺎی قﺎﺑﻞ اﻧجوﺎم در

ﻣﻲتﻮان ﺑﻪ  ELECTRE ،TOPSISو  SAWاﺷﺎره ﻛﺮد .در

اﻳﻦ ﺑخوﺶ صوﻮرت ﻣوﻲ ﮔﻴوﺮد .اﻳوﻦ ﻣﺮحﻠوﻪ ﺑوﺎ ﻣﺸوﺎرﻛﺖ

اﻳﻦ تﺤﻘﻴق از روش وزن دﻫﻲ تجﻤﻌﻲ ﺳﺎده  )SAW(9ﺑﺮای

ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ تﺸوﻜﻴﻞ ﺳوﺎخﺘﺎر و ﺷﻨﺎﺳوﺎﻳﻲ

ﻣﻘﺎﻳﺴة ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

دقﻴق ﻣﻨﻄﻘة ﻣﻮرد ﻣﻄﺎلﻌﻪ ﻣﻲ اﻧجﺎﻣﺪ (ﻣﻌﻤﻮﻻص حﻮضة آﺑﺮﻳﺰ ﻳﺎ
زﻳﺮحﻮضة آﺑﺮﻳﺰ)؛ ﻳﻌﻨﻲ ،وﻳژﮔﻲ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اقﺘﺼوﺎدی و

 .3.3انتخاب پاسخ بهینه در فاز انتخاب

ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ  DPSIRتﻌﻴوﻴﻦ ﻣوﻲﺷوﻮد ( EEA,

اﻋﻤﺎل روش  SAWدر ﻧوﺮم اﻓوﺰار  mDSSدر ﻓوﺎز اﻧﺘخوﺎب

 .)1999ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﮕﺮﺷوﻲ ﺟوﺎﻣﻊ و ﭼﻨﺪﺑﻌوﺪی از

صﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻣﺎتﺮﻳس آﻧوﺎلﻴﺰ از ﻃﺮﻳوق تﻮاﺑوﻊ ارزش ﺑوﻪ

رواﺑط ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮلﻲ در ﺳﻴﺴﺘم اﻧﺴﺎن -ﻣﺤوﻴط زﻳﺴوﺖ را

ﻣﺎتﺮﻳس ﺑﻲﺑﻌﺪ از  0تﺎ  1ﺑوﻪ ﻧوﺎم ﻣوﺎتﺮﻳس ارزﻳوﺎﺑﻲ تﺒوﺪﻳﻞ

ﻓﺮاﻫم ﻣﻲ آورد تﺎ ﺑﺎ ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻮارض ،ارتﺒوﺎط ﻧﻴوﺮوی

ﻣﻲ ﺷﻮد .قﻮاﻧﻴﻦ تﺼﻤﻴم ﮔﻴﺮی از ﻃﺮﻳق وزنﮔﺬاری صوﻮرت

ﻣﺤﺮﻛﻪ (ﺑﺮای ﻣرﺎل ،ﻓﻌﺎلﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی) ﺑﺎ ﻓﺸوﺎر (ﺑوﺮای

ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و آﻧﺎلﻴﺰ حﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻧﻤﻮدار ﭘﺎﻳوﺪاری ﺷوﺎخصﻫوﺎ

ﻣرﺎل ،ﻣﺎزاد ﻧﻴﺘﺮات) و تغﻴﻴﺮ در وضﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ (ﺑوﺮای

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮحﻠﻪ صﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﻣرﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب) و تأثﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ (ﺑﺮای ﻣرﺎل ،اﻧﺒﺎﺷوﺖ
آب) ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ (.)Giupponi, 2007

ﭘس از تﻜﻤﻴﻞ ﻣﺎتﺮﻳس آﻧوﺎلﻴﺰ  AMدر ﻣﺮحﻠوة قﺒﻠوﻲ و
اﻧﺘخﺎب روش تﺼﻤﻴمﮔﻴوﺮی  ،SAWﺑوﻪدلﻴوﻞ اﻳﻨﻜوﻪ اﻋوﺪاد
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎتﺮﻳس آﻧﺎلﻴﺰ قﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫوم ﻧﻴﺴوﺖ ،ﺑﺎﻳوﺪ

 .2.3ارزیابی گزینهها در فاز طراحی

ﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﻮد .ﺑﻲﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزی در  SAWﻃﺒق رواﺑوط ()1

در ﻓﺎز ﻃﺮاحﻲ ،ﺷﺎخص ﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑوﻪ صوﻮرت ﻣوﺎتﺮﻳس

و ( )2صﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .راﺑﻄة ( )1ﺑﺮای ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻮد (ﻣرﺒوﺖ)

درآورده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺷﺎخصﻫﺎ ﺑﻪصﻮرت ﻋﻤوﻮدی و

و راﺑﻄة ( )2ﺑﺮای ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ (ﻣﻨﻔﻲ) ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود.

ارزیابی یکپارچة محیطزیستی افت آبهای ...
طاهره اسکندری و همکاران

()1

()2
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x jmax  x ij
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راﺑﻄة ( )1اﻳﻦﻃﻮر ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣثلﻔﻪﻫوﺎی ﻫوﺮ ﺳوﻠﻮل
ﺳﺘﻮن ( )Xijاز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﻫﻤﺎن ﺳوﺘﻮن ( )Xjminﻛوم ﺷوﻮد و
تﻘﺴﻴم ﺑﺮ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ( )Xjmaxﻣﻨﻬﺎی ﻛﻤﻴﻨة ( )Xjminﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈوﺮ
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ (ﻣﻨﻔﻲ) راﺑﻄة ( )2ﻛوﺎرﺑﺮد دارد؛ ﻳﻌﻨوﻲ،
ﺑﻴﺸﻴﻨة ﺳﺘﻮن ( )Xjmaxاز ﻣثلﻔﻪﻫﺎی ﺳﺘﻮن ( )Xijﻛم ﻣوﻲﺷوﻮد و
ﻣخﺮج ﻫم ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻨﻬﺎی ﻛﻤﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻔوﺮوض اﻧﮕﺎﺷوﺘﻦ
تجﻤﻊ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر و ﻧﺮﻣﺎلﺳﺎزی آن ﻣﻘﺎﻳﺴة آن را ﺑوﺎ
تﻮاﺑﻊ ارزش اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺳﺎزد؛ ﻳﻌﻨﻲ ،تﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی  AMﺑﻪ
ﺑﻲﺑﻌﺪ  0و  1تﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷوﻮد ﻛوﻪ در ﻣوﺎتﺮﻳس ﺟﺪﻳوﺪ ﺑوﻪﻧوﺎم
ﻣﺎتﺮﻳس ارزﻳﺎﺑﻲ )EM( 10ذخﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻜﺘﻪای ﻛوﻪ ﺑﺎﻳوﺪ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻲﻣﻘﻴﺎسﺳﺎزی تﻮﺟﻪ ﻛﺮد ،اﻳوﻦ اﺳوﺖ ﻛوﻪ ﺑﻌوﺪ از
ﺑﻲﻣﻘﻴﺎسﻛﺮدن ﻣﺎتﺮﻳس تﺼﻤﻴم ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺳوﺘﻮن دارای حوﺪاقﻞ
ﻳک ﻣﻘﺪار  1ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺎتﺮﻳس آﻧﺎلﻴﺰ اﺳﺖ (اﻣﻴﺮی و دارﺳﺘﺎﻧﻲ.)1392 ،
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در قﺎلﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﻴف لﻴﻜﺮت
از لﺤﺎظ درﺟة اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺒﻘوﻪﺑﻨوﺪی و ﻣﻌﻴﺎرﻫوﺎی ﺑوﺎ درﺟوة
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻتﺮ از  4اﻧﺘخﺎب و ﺑﻘﻴة ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣثثﺮ حﺬف ﺷﺪ .ﺑﺮ اﻳوﻦ اﺳوﺎس تغﻴﻴوﺮات اقﻠﻴﻤوﻲ ،ﻣﺴوﺎئﻞ
تﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ،رﺷﺪ ﺑﻲروﻳة ﺟﻤﻌﻴﺖ و تﻮﺳوﻌة ﺷوﻬﺮی ،تغﻴﻴوﺮ
ﻛﺎرﺑﺮی ،رﺷﺪ صﻨﺎﻳﻊ ،رﺷﺪ ﻛﺸوﺎورزی و اﻓوﺰاﻳﺶ ﻛﺸوﺖ و
زرع و حﻔﺮ ﭼﺎه ﻫوﺎی زﻳوﺎد ،تخﺮﻳوﺐ ﻣﺮاتوﻊ و ﺟﻨﮕوﻞ ﻫوﺎ،
ﺑﻲتﻮﺟﻬﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دولﺘﻲ و ﻏﻴﺮدولﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳوﻄﺢ
ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوﻮرد ﺑﺮرﺳوﻲ در اﻓوﺖ آﺑخوﻮان
اﺳﺖ .اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ ،تخﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ،ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ،تغﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار
آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐﭘوﺬﻳﺮی دﺷوﺖ ،ﺳوﻼﻣﺖ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،خﺴﺎرتﻫﺎی ﻣوﺎلﻲ و ﺑﻴﻜوﺎری از آثوﺎر و ﻋوﻮاﻣﻠﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘس از اﻓﺖ آﺑخﻮان ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.
ﺑووﺮ اﺳووﺎس ﻧﻈووﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳووﺎن و ﻣﺘخﺼﺼووﺎن در دﺷووﺖ
اردﺑﻴﻞ ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و تﻮﺳﻌة ﻛﺸﺎورزی ﻣﻬمتوﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣوﻞ
(ﻧﻴﺮو ﻣﺤﺮﻛﻪ) اﻓوﺖ آب ﻫوﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ اﺳوﺖ .ﻫﻤیﻨوﻴﻦ،
ﻋﻮاﻣﻞ تغﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی اراضﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب ﻛﺸﺎورزی
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺴوﻮب ﻣوﻲﺷوﻮد .اﻓوﺖ ﻛﻤّوﻲ آﺑخوﻮان ﻛوﻪ
ﻣﻮضﻮع اصﻠﻲ اﻳﻦ ﭘژوﻫﺶ اﺳﺖ وضﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﻮاﻣوﻞ
اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ آﺑخوﻮان ،تغﻴﻴوﺮ ﻣﻘوﺪار آبﻫوﺎی ﺳوﻄﺤﻲ و ﻧﻴوﺰ

 .4نتایج
ﺷﺎخص ﻫﺎی اقﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺘﻲ ﻣوﺮتﺒط ﺑوﺎ
اﻓﺖ آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﺷوﺪ .اﻳوﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺑﻴﺴﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ده ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘخﺼص ﻣﻨﻄﻘوﻪای

اﻓووﺰاﻳﺶ آﺳووﻴﺐﭘووﺬﻳﺮی دﺷووﺖ ﻧﺴووﺒﺖ ﺑووﻪ خﺸﻜﺴووﺎلﻲ
(خﺸک ﺷﺪن ﺑﺎﻏﺎت و زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻛﺸوﺎورزی) آثوﺎر در ﻧﻈوﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎﻳﻲ از ﺷﺎخصﻫوﺎی ﻣوثثﺮ  DPSIRدر اﻓوﺖ
آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺷﻜﻞ  3آﻣﺪه اﺳﺖ.
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دورة 42



شمارة 4



زمستان 1395

 .1.4تغییر اقلیم ،عامل بیرونی

اﺳﺖ .در ﻣﻮرد درﺟة حﺮارت اﻳﺴﺘﮕﺎه اردﺑﻴﻞ ،آزﻣﻮن توﻮالﻲ

ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴیﻴﺪﮔﻲ توأثﻴﺮ تغﻴﻴوﺮات اقﻠﻴﻤوﻲ ﺑوﺮ ﻣﻨوﺎﺑﻊ آب

حﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ در دادهﻫﺎ ﺑﻮد و آزﻣﻮن ﻣﻦ-ﻛﻨﺪال

زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ﻫﻤیﻨﻴﻦ ﺑﻪدلﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ تغﻴﻴﺮات اقﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪﻃﻮر

ﻧﻴﺰ وﺟﻮد روﻧﺪ صﻌﻮدی (اﻓﺰاﻳﺶ درﺟة حوﺮارت) را تأﻳﻴوﺪ

ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴم ﻫﻤة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟوﻮد در ﻣوﺪل  DPSIRرا تﺤوﺖ

ﻣووﻲﻛﻨووﺪ .ﻣﻴووﺰان  Z-valueآن  +2/22و ﻧﺸووﺎندﻫﻨووﺪة روﻧووﺪ

تأثﻴﺮ قﺮارﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ اﻓوﺖ آبﻫوﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ

اﻓﺰاﻳﺸﻲ درﺟة حوﺮارت و ﻳﻜوﻲ از ﻋﻮاﻣوﻞ ﻣوثثﺮ در اﻓوﺖ

دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ ،تغﻴﻴﺮ اقﻠﻴم ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘوﻪ ﺷوﺪ.

آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ .آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻨﻲ و روﻧوﺪﻳﺎﺑﻲ ﻣوﻦ -

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ تغﻴﻴوﺮ اقﻠوﻴم ﺑﺎﻳوﺪ از دادهﻫوﺎی ﻃوﻮﻻﻧﻲﻣوﺪت

ﻛﻨﺪال ﺑﺮای دادة تﺒخﻴﺮ ﻧﻴﺰ صﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .دادهﻫوﺎی تﺒخﻴوﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،دادهﻫﺎی دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑوﻪدﺳوﺖ

از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴوﺪروﻣﺘﺮی ﺑﻴﮕﻠوﻮ (ﺷوﺮق) و ﺳوﺎﻣﻴﺎن (ﺷوﻤﺎل

آﻣﺪه از اﻳﺴوﺘﮕﺎه ﺳوﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻜﻲ اردﺑﻴوﻞ و دادهﻫوﺎی تﺒخﻴوﺮ از

ﻏﺮب) رودخﺎﻧة قﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳوﺖ .ﻧﺘوﺎﻳج آزﻣوﻮن

اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻴﺪرولﻮژی در ﺑﺮﻧﺎﻣة از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاحﻲﺷﺪة ﻣﻦ-

ﻫﻤﮕﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﮕﻠوﻮ روﻧوﺪ ﻧﺪاﺷوﺖ ،اﻣوﺎ در اﻳﺴوﺘﮕﺎه

ﻛﻨووﺪال 11در اﻛﺴووﻞ وارد ﺷووﺪ و ﻣﺤﺎﺳووﺒﻪ و ﻧﻤﻮدارﻫووﺎی آن

ﺳﺎﻣﻴﺎن روﻧﺪ صﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان  Z-valueاﻳﺴوﺘﮕﺎه

ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

ﺑﻴﮕﻠﻮ  -0/17و ﻣﻴوﺰان  Z-valueاﻳﺴوﺘﮕﺎه ﺳوﺎﻣﻴﺎن  +3/21و

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺑوﺎرش ﺷوﻜﻞ  4ﻣﺸوﺎﻫﺪه

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ تﺒخﻴﺮ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ .تغﻴﻴﺮ

ﻣﻲﺷﻮد ،آزﻣﻮنﻫﺎی ﻫﻤﮕﻨﻲ و روﻧﺪﻳﺎﺑﻲ تﻄﺎﺑق ﻧﺴﺒﺘﺎص ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ

ﻣﻴﺰان  Z-valueتﺒخﻴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﮕﻠﻮ ﺑﺎ اﻳﺴوﺘﮕﺎه ﺳوﺎﻣﻴﺎن

ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺖ .ﻧﺘﺎﻳج ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺳﺮی دادهﻫﺎ ﻧﺸوﺎن

ﺑﻪدلﻴﻞ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲﺑوﻮدن (وﺟوﻮد رﺷوﺘﻪﻛوﻮهﻫوﺎی توﺎلﺶ در

ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  Z-valueتﺤﻠﻴﻞ روﻧوﺪ ﺑوﺎرش ﺳوﺎﻻﻧﻪ در

اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻲ ﺑﻴﮕﻠﻮ) اﺳﺖ ﻛوﻪ ﺑوﻪ تﺒخﻴوﺮ ﻛﻤﺘوﺮ در اﻳﺴوﺘﮕﺎه

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻜﻲ اردﺑﻴﻞ  -1/53اﺳﺖ ﻛوﻪ ﭼوﻮن در ﺑوﺎزة

ﺑﻴﮕﻠﻮ ﻣﻲاﻧجﺎﻣﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،تﺒخﻴوﺮ و درﺟوة حوﺮارت ﻋﺎﻣوﻞ

 -1/96 < U(ti) < +1/96قﺮاردارد ،ﺑﺎرش روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻳوﺎ

تأثﻴﺮﮔﺬار در اﻓﺖ آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ اﺳﺖ.

اﻓﺰاﻳﺸﻲ خﺎصﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺰدﻳک ﺑوﻪ ﻛوﺎﻫﺶ
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 .2.4نیرومحرکهها

ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪ .ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد خﺎﻧﻲ و زوﻳﺎ ﺳﻤﺎوی ()1388

 .1.2.4رشد ج عیت

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،در ﺳﺎل  1410ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑوﻪ ﺑوﻴﺶ از 986

ﺟﻤﻌﻴﺖ دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ ﺑوﺎ تﻮﺟوﻪ ﺑوﻪ آﻣوﺎر ﺳوﺎزﻣﺎن آﻣوﺎر و

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎلغ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺷﺮب در حﺎل حﺎضﺮ

ﻣﺤﺎﺳﺒة دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی اﻳﻦ دﺷﺖ از قﺒﻴﻞ ﻛﻠخﻮران ،ﻛﻠخﻮران

در حﺪود  31ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳوﺖ و در ﺳوﺎل  1410ﺑوﻪ

ﺷﺮقﻲ ،ﻓﻮﻻدلﻮی ﺷﻤﺎلﻲ ،دولﺖ آﺑﺎد ،ولﻴﮕﻴج ﺷﻤﺎلﻲ ،ﮔوﺮده،

حﺪود  73ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ خﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اثﺮ

ﻣﻬﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ،ولﻴﮕﻴج ﻣﺮﻛﺰی ،ﻫﻴﺮ ،ﺑوﺎلغﻠﻮ و ﺳوﺮداﺑﻪ و ﻧﻴوﺰ

ﻣﺴﺘﻘﻴم ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ تﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه دارد .ﻫﻤیﻨﻴﻦ ،ﮔﺴﺘﺮش

دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اصﻠﻲ اﻳﻦ دﺷﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ و آﺑﻲ

ﻣﻨﺎﻃق ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺳﺎل  2014ﻧﺴوﺒﺖ ﺑوﻪ ﺳوﺎل  1987ﻧﻴوﺰ

ﺑﻴﮕﻠﻮ ،در ﺳﺎل  1355حوﺪود  209,054ﻧﻔوﺮ ﺑوﻮد .در ﺳوﺎل

ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ تﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ از  18017ﺑﻪ  120205ﻣﺘﺮﻣﺮﺑوﻊ

 1365ﺑﻪ  351,587ﻧﻔﺮ ،در ﺳﺎل  1375ﺑﻪ  428,381ﻧﻔﺮ ،در

رﺳﻴﺪه اﺳﺖ (ﺷﻜﻞ .)5

ﺳﺎل  1385ﺑﻪ  504,946ﻧﻔﺮ و در ﺳﺎل  1390ﺑوﻪ 564,365


بههمراهنقشةتوسعةشهریسال1987و2014دردشتاردبیل 
شکل.5روندرشدجمعیتازسال1355وبرآوردآندرسال 1410

 .2.2.4توسعة کشاورزی

ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل  1,272,982 ،1377تﻦ ﺑﻪ صﻮرت آﺑوﻲ و

ﻃﺒق ﮔﺰارش خﺎﻧﻲ و زوﻳوﺎ ﺳوﻤﺎوی ( ،)1388ﺑوﻴﺶ از 88

 486,822تﻦ ﺑﻪ صﻮرت دﻳم صﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳوﺖ ﻛوﻪ اﻳوﻦ

درصﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ حﻔوﺮ ﭼوﺎهﻫوﺎی ﻣﺘﻌوﺪد در

ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل  1392از  1,746,894تﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑوﻪ

ﻣﺤﺪودة دﺷﺖ تأﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .حﺪود  11درصﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ

 1,351,031تﻦ ﺑﻪ روش آﺑﻲ و  395,863توﻦ ﺑوﻪ صوﻮرت

ﻛﺸﺎورزی ﺑﻪوﺳﻴﻠة رودخﺎﻧﻪﻫﺎ و حﺪود  1درصﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪوﺳﻴﻠة

دﻳم رﺳﻴﺪ .ﻫﻤیﻨﻴﻦ ،اﻳﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎﻳﻲ

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و قﻨﻮات تأﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﺸﺎورزی در ﺳوﻪ ﺑخوﺶ

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﻛﻤﺘﺮی ﻣوﻮاﺟﻬﻴم ،ﺑوﺮای ﻣروﺎل ﺳوﺎل  ،1385ﺑوﺎ

ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸوﺖ ،تﻮلﻴوﺪ ﻣﺤﺼوﻮل و ﻧوﻮع ﻣﺤﺼوﻮل ﻧﺸوﺎن

ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش  216/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ،رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ صﻮرت آﺑوﻲ

ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از  662,063ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ اراضﻲ434,541 ،

اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة اﺳوﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒوﻊ آﺑوﻲ ﺑوﺎ

ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ صﻮرت دﻳم و  227,522ﻫﻜﺘﺎر ﺑوﻪ صوﻮرت آﺑوﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و خﻮب در ﺑخﺶ ﻛﺸﺎورزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن

اﺳﺖ ،رﺷﺪ ﻣﺤﺼوﻮﻻت ﺑوﻪروش آﺑﻴوﺎری ﺑﺴوﻴﺎر زﻳوﺎدتﺮ از

آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ روش دﻳم اﺳﺖ .آﻣﺎرﻧﺎﻣة ﻛﺸوﺎورزی وزارت

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﭘژوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﻏﻼت 88

ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی در خﺼﻮص ﻣﺤﺼوﻮﻻت زراﻋوﻲ از ﺳوﺎل

درصﺪ ،حﺒﻮﺑﺎت  7/5درصﺪ ،ﻧﺒﺎتﺎت ﻋﻠﻮﻓﻪای  3/25درصوﺪ

 1377تووﺎ  1392ﻧﺸووﺎن ﻣ وﻲدﻫووﺪ ﻛووﻪ از  1,759,804تﻨووﺎژ

و ﻣﺤﺼﻮﻻت صﻨﻌﺘﻲ  1درصوﺪ را ﺑوﻪخوﻮد اخﺘﺼوﺎص داده
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اﺳﺖ (ﺷﻜﻞ  .)6اراضﻲ دﻳم ﮔﻨﺪم  65درصوﺪ و ﺑﻌوﺪ از آن

اردﺑﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم اول از لﺤوﺎظ ﺳوﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸوﺖ را ﺑوﻪخوﻮد

ﺟﻮ و ﻋﺪس ﺑﻪ تﺮتﻴوﺐ ﺑوﺎ  21و  8درصوﺪ ﺑﻴﺸوﺘﺮﻳﻦ ﺳوﻬم

اخﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ( 13/79درصﺪ ﻛﺸﻮر) 98 ،درصﺪ ﺑوﻪ

اراضﻲ دﻳم را دارد .ﺳﻬم اراضﻲ دﻳم ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ و ﭼغﻨوﺪر

صﻮرت آﺑﻴﺎری اﺳﺖ.

صﻔﺮ درصﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻛﺸوﺖ ﺳوﻴﺐزﻣﻴﻨوﻲ در دﺷوﺖ


شکل.6درصداراضیدیمبهتفکیکنوعمحصولدشتاردبیل 

 .3.4فشارها

لﻨﺪﺳﺖ ﺳﻨجﻨﺪة  TMژوئﻦ  )1366( 1987و در دورة دوم

 .1.3.4تغییر کاربری

از تﺼﺎوﻳﺮ لﻨﺪﺳوﺖ ﺳوﻨجﻨﺪة  ETM+ژوئوﻦ )1393( 2014

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ تغﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮی اراضﻲ در ﺳﺎلﻫوﺎی

12

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی از ﻃﺮﻳق الﮕﻮرﻳﺘم حﺪاﻛرﺮ احﺘﻤوﺎل

ﻣخﺘﻠووف در ﻳووک ﻣﻨﻄﻘووﻪ ،تﺼووﺎوﻳﺮ ﻣووﺎﻫﻮارهای در ﻓﺼووﻮل

صﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘس از ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺮدن تﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻘﺸوة ﻛوﺎرﺑﺮی

ﻣﻨﺎﺳووﺐ و تووﺎرﻳخ ﻳﻜﺴووﺎن ﺑﺮداﺷووﺖ ﺷووﺪه اﺳووﺖ .در اﻳووﻦ

اراضﻲ ﻫﺮ ﻳک از ﺳﺎلﻫوﺎی  1987و  ،2014ﻃﺒوق ﺷوﻜﻞ 7

ﭘژوﻫﺶ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘخﺮاج ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣخﺘﻠف از تﺼﺎوﻳﺮ

ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

لﻨﺪﺳﺖ دو دوره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در دورة ﻧخﺴوﺖ ،از ﻣوﺎﻫﻮاره


بندیشدهدرسال1987مربوطبهماهوارةلندستTMوسال2014مربوطبهماهوارةلندست ETM+
.نقشةطبقه 

شکل7
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ا دقوﺖ و صوﺤﺖ ﻃﺒﻘوﻪ ﺑﻨوﺪی ،ضوﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘوﺎ

اﺳﺖ .اﻳﻦ در حﺎلﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اراضﻲ ﻛﺸﺎورزی ،زﻣوﻴﻦﻫوﺎی

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .اﻳوﻦ ﻣﻘوﺎدﻳﺮ در ﺳوﺎل  97 ،1987درصوﺪ و در

ﺑﺎﻳﺮ و آب ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ اراضﻲ

ﺳﺎل  84 ،2014درصﺪ ﺑﻪدﺳوﺖ آﻣوﺪ ﻛوﻪ ﻧﺸوﺎن از صوﺤﺖ

ﻛﺸﺎورزی و آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ ،ﻛوﺎﻫﺶ آب ﻫوﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ

ﻧﺘﺎﻳج دارد .ﻧﺘﺎﻳج ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی (ﺟﺪول  )1ﻧﺸﺎن ﻣوﻲدﻫوﺪ ﻛوﻪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

اراضﻲ ﺳﺎخﺘﻪﺷﺪه  29و ﻣﺮاتﻊ  21/5درصوﺪ اﻓوﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘوﻪ
سالهای1987و 2014
جدول.1میزانتغییراتمساحتپوششاراضیطی 

ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻮﺷﺶ اراضﻲ

ﺳﺎل )1366( 1987

ﻣﻴﺰان تغﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﻲ (ﻧﺮخ رﺷﺪ)

ﺳﺎل )1393( 2014

ﻣﺴﺎحﺖ (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)

درصﺪ

ﻣﺴﺎحﺖ (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)

درصﺪ

ﻣﺴﺎحﺖ (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)

درصﺪ

ﺳﺎخﺘﻪﺷﺪه

18017

1/33

120205

8/8

102188

29

ﻛﺸﺎورزی

662150

48/6

506047

38

-156103

-44

ﻣﺮتﻊ

428145

31/36

502364

36/8

74219

21/5

آب

11.119

0/75

2049

0/15

-9070

-2/2

ﺑﺎﻳﺮ

246105

18/05

234425

17

-11680

-3/3

جمع

1.365.536

100

1365090

100

-

-

 .2.3.4مصارف آب زیرزمینی

درصﺪ) در ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺑوﻮده اﺳوﺖ .در آﻣوﺎرﺑﺮداری ﺳوﺎل

آﻣوﺎرﺑﺮداری خوﺎﻧﻲ و زوﻳوﺎ ﺳوﻤﺎوی ( )1388از ﻣﻨوﺎﺑﻊ آب

 ،1388رقم ثﺒﺖﺷﺪه ﺑﺮای تخﻠﻴة ﭼﺎهﻫﺎی ﺷﺮب روﺳﺘﺎﻳﻲ و

دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ در ﺳﺎل  1388ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫوﺪ ﻛوﻪ تخﻠﻴوة آب

ﺷﻬﺮی در ﻣﺤﺪودة ﻣﻄﺎلﻌﺎتﻲ اردﺑﻴﻞ ﺑﻪ قﺮار زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳوﺖ:

زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از تﻌﺪاد  2632حﻠﻘﻪ ﭼﺎه 1158 ،دﻫﺎﻧوﻪ ﭼﺸوﻤﻪ و

از تﻌوﺪاد  106حﻠﻘوﻪ ﭼوﺎه ﺑﺮاﺑوﺮ  31ﻣﻴﻠﻴوﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌوﺐ (8

 24رﺷﺘﻪ قﻨﺎت ﺑﻪتﺮتﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  0/544 ،29 ،365/28ﻣﻴﻠﻴوﻮن

درصﺪ) و تخﻠﻴة ﭼﺎهﻫﺎی صﻨﻌﺘﻲ از تﻌوﺪاد  283حﻠﻘوﻪ ﭼوﺎه

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .حجوم تخﻠﻴوة آﺑخوﻮان ﺑوﺮای

ﺑﺮاﺑﺮ  18ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ( 0/8درصﺪ).

ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزی در ﻣﺤﺪودة دﺷﺖ از تﻌﺪاد  2243حﻠﻘﻪ
ﭼﺎه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻓﻌوﺎل ﺑﺮاﺑوﺮ  201ﻣﻴﻠﻴوﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌوﺐ (91.2
18ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ درﺳﺎل

 31ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ درﺳﺎل

 201ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ درﺳﺎل


آن 
شهریوصنعتبههمراهحجمتخلیة 

.استفادهازچاههایآبزیرزمینیدربخشکشاورزی-

شکل8
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ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  8ﻣﺸوﺎﻫﺪه ﻣوﻲﻛﻨﻴوﺪ ،ﺑﻴﺸوﺘﺮﻳﻦ

اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد (ﻧﺼﺮت ﭘﻮر .)1388 ،ﺑوﻪ ﻣﻨﻈوﻮر ﺑﺮرﺳوﻲ

ﻣﺼﺮف آب در ﺑخﺶ ﻛﺸوﺎورزی ﺑوﻮده اﺳوﺖ ﻛوﻪ در اﻳوﻦ

ﻋﻤق ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ و تﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮخﻮرد ﺑﺎ آﺑخوﻮان ﺑﺎﻳوﺪ

ﺑخﺶ ﻣﺼﺮف از ﻃﺮﻳق اﺳﺘﻔﺎدة آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ صوﻮرت

ﭼﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ای (ﭘﻴﺰوﻣﺘوﺮی) ﺑوﻪ صوﻮرت ﭘﺮاﻛﻨوﺪه و در

ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻧﻴﺎز تﻤﺎﻣﻲ ﺑخﺶ ﻫﺎ (ﻛﺸﺎورزی ،ﺷﺮب و صوﻨﻌﺖ)

ﻓﻮاصﻞ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در دﺷﺖ ﺑﺮرﺳوﻲ ﺷوﻮد .در اﻳوﻦ

در ﺷﺮاﻳط ﻓﻌﻠﻲ  840/37ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در اﻓوق 1410

ﭘژوﻫﺶ ،دادهﻫﺎی ﭼﺎهﻫﺎی اﻧﺘخﺎﺑﻲ  1987ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻫﻤوﺎن

در حﺪود  914/49ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑوﺎ تﻮﺟوﻪ ﺑوﻪ

ﭼﺎهﻫﺎ در ﺳﺎل  2014ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ دادهﻫﺎ ،ﺑﻪﻃوﻮر ﻣجوﺰا

ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ تجﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴوﺰان

ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ،وارد ﻧﺮم اﻓﺰار  GISﺷوﺪ .ﺳوپس ،درونﻳوﺎﺑﻲ

 285/95ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ،ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻛﺮﻳجﻴﻨگ روی ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻃﺒوق تﺼوﺎوﻳﺮ (ﺷوﻜﻞ )9

در ﺷﺮاﻳط ﻓﻌﻠﻲ و اﻓق  1410ﺑﻪتﺮتﻴوﺐ ﺑوﺎلغ ﺑوﺮ  554/42و

صﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  9ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣوﻲﺷوﻮد

 628/52ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﻣﻲﺷﻮد.

اﻓﺖ آﺑخﻮان در ﭼﺎهﻫﺎی ﺟﻨﻮب خﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓوﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘوﻪ
اﺳﺖ تﺎ حﺪی ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آﺑخوﻮان توﺎ  83ﻣﺘوﺮ ﻫوم ﻣﺸوﺎﻫﺪه

 .4.4وضعیت

ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻬﻨة دﻳﮕﺮی ﺑﻪ رﻧگ قﺮﻣوﺰ

وﺳﻌﺖ ﺳﻔﺮة آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ اردﺑﻴوﻞ  850ﻫﻜﺘوﺎر

ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺳﻄﺢ آﺑخﻮان اضﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  3667حﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﻴق و ﻧﻴﻤوﻪﻋﻤﻴوق آب از آن


.درونیابیکریجینگسطحآبخواندرسال1987و 2014

شکل9

 .5.4آثار

ﻛﺸﺎورزی و ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﺮب ﺑﺮخﻮردار اﺳﺖ ،اﻣوﺎ

 .1.5.4افت کیفی آبخوان

ﺑﻪدلﻴﻞ اﻓﺖ آﺑخﻮان ،ﻛﻴﻔﻴوﺖ آب در حوﺎل تغﻴﻴوﺮ اﺳوﺖ .ﺑوﺎ

در دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ ،ﺑﻪ دلﻴﻞ ﻛم ﺑﻮدن ضخﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی خﺎﻛﺪار

تﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪاﻳﺖ الﻜﺘﺮﻳﻜﻲ راﺑﻄة ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑوﺎ  TDSو

ﺑﺎ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوت و حﺮﻛﺖ آب در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻮتﺎه تﻤوﺎﻣﻲ

ﻧﻤکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در آب دارد ،در اﻳوﻦ ﭘوژوﻫﺶ ﺑوﻪﻣﻨﻈوﻮر

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ (ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ) از ﻛﻴﻔﻴوﺖ ﻣﻨﺎﺳوﺐ ﺑوﺮای

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در آﺑخوﻮان دﺷوﺖ اردﺑﻴوﻞ از ﺷوﺎخص
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ﻫﺪاﻳﺖ الﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ( 1)ECاﺳﺘﻔﺎده ﺷوﺪ .دادهﻫوﺎی ﻣوﻮرد

اﺳﺖ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳوﺎﻻﻧة  ECروﻧوﺪ اﻓﺰاﻳﺸوﻲ دارد؛ ﻳﻌﻨوﻲ ،از

ﻧﻴﺎز از ﻣﻄﺎلﻌﺎت ﭘﺎﻳة آب و ﻧﻴﺰ ﺳوﺎﻳﺖ ﺳوﺎزﻣﺎن آب اردﺑﻴوﻞ

ﻣﻘﺪار  834ﻣﻴﻜﺮوﻣوﻮس ﺑوﺮ ﺳوﺎﻧﺘﻲﻣﺘوﺮ در ﺳوﺎل  1379ﺑوﻪ

اﺳﺘخﺮاج ﺷﺪه اﺳوﺖ .از لﺤوﺎظ ﻫوﺪاﻳﺖ الﻜﺘﺮﻳﻜوﻲ ،دﺷوﺖ

 1170ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  1390رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

اردﺑﻴﻞ در ﺳﺮی زﻣﺎﻧﻲ  1379تﺎ  1390ﻣﺎه خﺮداد ﺑوﻪ ﻣوﺪت

اﻳﻦ روﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آبﻫوﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ در

دوازده ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛوﻪ در ﺷوﻜﻞ  10آﻣوﺪه

آﺑخﻮان اﻳﻦ دﺷﺖ اﺳﺖ.


شکل.10هدایتالکتریکیدشتاردبیلدرسریزمانی1379تا(1390خردادماه) 

 .2.5.4کاهش میزان آبهای سطحی

دادهﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻴﻼﻧﺪه ﺑﺎ ارتﻔوﺎع  1332ﻣﺘوﺮ از رودخﺎﻧوة

رودخﺎﻧة قﺮهﺳﻮ ﻣﻬمتﺮﻳﻦ رودخﺎﻧة اﺳﺘﺎن اردﺑﻴوﻞ ،از دﺷوﺖ

ﺑﺎلخﻠﻮﭼﺎی و ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮزهتپﺮاقﻲ ﺑﺎ ارتﻔﺎع  1394ﻣﺘﺮ از

اردﺑﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﺑخﺶ ﺷﻤﺎلﻲ دﺷﺖ را ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨوﺪ و در

رودخﺎﻧووة قووﻮریﭼووﺎی و رودخﺎﻧووة قووﺮهﺳووﻮ در اﻳﺴووﺘﮕﺎه

ﻣﺴﻴﺮ خﻮد آب رودخﺎﻧﻪﻫﺎی زﻳﺎدی را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨوﺪ ﻛوﻪ

ﻫﻴﺪرولﻮژی ﺳﺎﻣﻴﺎن ﺑوﺎ ارتﻔوﺎع  1290ﻣﺘوﺮ ﻃوﻲ ﺳوﺎلﻫوﺎی

دو رودخﺎﻧة اصﻠﻲ ﺑﺎلخﻠﻮﭼﺎی (ﺑﺎلﻘﻠﻲ ﭼﺎی) و قﻮریﭼوﺎی

 1391-1355ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛوﻪ در ﺷوﻜﻞ  ،11ﻛوﺎﻫﺶ

از ﻣﻬمتﺮﻳﻦ آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﺑوﺪﻫﻲ اﻳوﻦ رودخﺎﻧوﻪﻫوﺎ

دﺑﻲ اﻳﻦ رودخﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪوضﻮح قﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ آب رودخﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑخﺸﻲ از آن
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺖ آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ اﺳﺖ .در اﻳﻦ تﺤﻘﻴق،
قره سو (سامیان)

دبی

بالخلوچای (گیالنده)

(مترمکعب بر ثانیه)

10

5

0
91-1390

86-1385

81-1380

76-1375

71-1370

66-1365

61-1360

56-1355

میانگینساالنةدبیرودخانهبالخلوچای(ایستگاهگیالنده)،رودخانةقوریچای(ایستگاهکورهتپالقی) 
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زمستان 1395

 .5.5افزایش آسیبپذیری دشت نسبت به خشکسالی

آﺑﻴﺎری ﻛﺎﻣﻞ اراضﻲ خوﻮد ﻧﻴﺴوﺘﻨﺪ .خﺸوکﺷوﺪن ﺑﺎﻏوﺎت و

(خشکشدن باغات و زمینهای کشاورزی)

زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی و تﻔوﺎوت آن در ﺳوﺎل  1987و 2014

ﻣﺴﺎحﺖ ﻛﻞ اراضﻲ ﻛﺸﺎورزی دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ  82950ﻫﻜﺘﺎر و

در ﺷﻜﻞ  11آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃوﻮر ﻛوﻪ ﻣﺸوﺎﻫﺪه ﻣوﻲﺷوﻮد

در حﺎل حﺎضﺮ ﻣجﻤﻮع ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺳﺎﻻﻧة اراضوﻲ آﺑوﻲ

زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی در ﺳﺎل  662,150 ،1987ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻣوﺎ

در حﺪود  47058ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم آﺑﻴﺎری و حﻘﺎﺑﻪﺑوﺮی از

در ﺳﺎل  2014ﺑوﻪ  506,047ﻣﺘوﺮ ﻛوﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘوﻪ اﺳوﺖ ﻛوﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪودة دﺷوﺖ ﺑوﻪﮔﻮﻧوﻪای اﺳوﺖ ﻛوﻪ

ﻣﻲتﻮان اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻓﺖ آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داﻧﺴﺖ و

ﻛﻔﺎف ﺳﻴﺮابﺷﺪن اراضوﻲ را ﻧﻤوﻲدﻫوﺪ و ﺑوﻪ ﻣوﻮازات آن

اﻳﻦ اثﺮ ﻫﻤیﻨﺎن در حﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.

خﺸﻜﺴﺎلﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺳﺎلﻫﺎی
اخﻴﺮ ﺳﺒﺐ تﺸﺪﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺸﺎورزان قوﺎدر ﺑوﻪ


شکل.11مقایسةاراضیکشاورزیسال1987با 2014

 .6.5راهکارها

سازمانی ( .)P.Pﻳﻜﻲ از ﻣﻬومتوﺮﻳﻦ ﻣﻮضوﻮﻋﺎت در ﺑﺤوﺚ

از ﺑﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ،ﭼﻬﺎر راﻫﻜﺎری اﻧﺘخوﺎب ﺷوﺪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫوﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ ،ﻣﺸوﺎرﻛﺖ ﻋﻤوﻮﻣﻲ ،در ﻧﻈوﺮ

ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴوﺎﻧﮕﻴﻦ را از دﻳوﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳوﺎن و ﻣﺘخﺼﺼوﺎن

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺑوﻪﻛوﺎر ﮔوﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈوﺮات آنﻫوﺎ و در

ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﻫﻤیﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ خﻮد اخﺘﺼﺎص

ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤوک و ﻫﻤﻜوﺎری آنﻫوﺎ در ﻣﻮاﺟﻬوﻪ ﺑوﺎ

داده ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳک از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر راﻫﻜﺎر ﻣخﻔﻔﻲ در ﻧﻈوﺮ

ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ .در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧخﺴوﺖ ﺑﺎﻳوﺪ ذیﻧﻔﻌوﺎن

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ تﺎ ﺑوﻪ ﺳوﻬﻮلﺖ در ﻧوﺮم  mDSSوارد ﺷوﻮد .اﻳوﻦ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ تﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تجﺎرب و داﻧﺶ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴم

ﭼﻬﺎر راﻫﻜﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

ﮔﺎﻣﻲ ﻣثثﺮ در حﻔظ آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷوﻴم .اﻳجوﺎد

 .1مشارکت عمومی 13در مدیریرت ووةدآ خیز د

اتﺤﺎدﻳﻪ و اﻧجﻤﻦﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ (NGOﻫوﺎ) ﺑوﺮای اﻃﻤﻴﻨوﺎن از

دشت زری نظی شیکت تعداننی مدید نهداد ن همکدار

ﻣﺸﺎرﻛﺖ واقﻌوﻲ ﻛﺸوﺎورزان در ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﻴوﺎری ،ﺳوپﺮدن
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ﺑﻬﺮهﺑوﺮداری و ﻧﮕﻬوﺪاری از ﺷوﺒﻜﻪﻫوﺎی آﺑﻴوﺎری ﺑوﻪ خوﻮد

و ﺑﺪون آﺑﻴﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣوﻲﺷوﻮد ،ﻣﺤﺼوﻮﻻت ﺑﻴﺸوﺘﺮی ﺑوﻪ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ،اﻧﺘﻘﺎل و تﺮوﻳج ﻓﻨﺎوری و روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳوﺐ و

صﻮرت آﺑﻲ حﺎصﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ خﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة اﻫﻤﻴﺖ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘة آﺑﻴﺎری و اﻳجﺎد ﭘﻴﻮﻧوﺪ ﺑوﻴﻦ ﻣﺮوﺟوﺎن و ﻛﺸوﺎورزان

و ﻧﻘﺶ آﺑﻴﺎری در ﺑخﺶ ﻛﺸوﺎورزی اﺳوﺖ .ﺑوﻪﻃوﻮر ﻛﻠوﻲ،

ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ صﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب و ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ تﻘﺎضوﺎی

آﺑﻴﺎری ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ تﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺑﻪ دو ﺷوﻜﻞ ﻛﻠوﻲ

آن ﻛﻤک ﻣثثﺮ خﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑوﻪ ﻧﻈوﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳوﺎن و

آﺑﻴﺎری قﻄﺮهای و ﺑﺎراﻧﻲ اﻧجوﺎم ﻣوﻲﺷوﻮد .راﻧوﺪﻣﺎن آﺑﻴوﺎری

ﻣﺘخﺼﺼﺎن اﻳﻦ راﻫﻜوﺎر ﺑوﺎ اﻛﺘﺴوﺎب ﻧﻤوﺮة  4/005ﻳﻜوﻲ از

ﺑﺎراﻧﻲ تﺎ  70درصﺪ و آﺑﻴﺎری قﻄﺮهای توﺎ  95درصوﺪ اﺳوﺖ؛

ﭼﻬﺎر راﻫﻜﺎر اﻧﺘخﺎﺑﻲ اﺳﺖ.

ﻳﻌﻨﻲ ،در ﺳﻴﺴﺘم آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ توﺎ  30درصوﺪ و در ﺳﻴﺴوﺘم

 .2تغ ی در الگوها کشت کشانرز  14ن جلوگ ی

آﺑﻴﺎری قﻄﺮهای تﺎ  5درصﺪ آب تﻠف ﻣﻲ ﺷﻮد ،در حﺎلﻲ ﻛوﻪ

( .)C.G.Wﺑﺮﮔﺰﻳوﺪن

در آﺑﻴﺎری ﻣﺰارع ﺑﻪ روش ﺳﻄﺤﻲ حﺘﻲ ﺑﺎ اﻧجﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪﻫوﺎی

الﮕﻮی ﻛﺸﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨوگ ﺑوﺎ ﺷوﺮاﻳط آب و خوﺎك ﻣﻨﻄﻘوﻪ در

ﮔﺰاف و تﺴﻄﻴﺢ اراضﻲ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎری از  50درصﺪ تجﺎوز

ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨة آب ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ خﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .اﻳﻦ راﻫﻜوﺎر

ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و در وضﻌﻴﺖ ﺳوﻨﺘﻲ ﻛوﻪ اﻛروﺮ اراضوﻲ ﻛﺸوﻮر ﻣوﺎ

ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز  4/72از دﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘخﺼﺼﺎن ﺟوﺰو ﭼﻬوﺎر

ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ تﺮتﻴﺐ آﺑﻴﺎری ﻣﻲﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻣﻴﺰان حﺘﻲ ﻛﻤﺘوﺮ از 35

ﮔﺰﻳﻨة ﻣﻬم قﺮارﮔﺮﻓﺖ .از آﻧجﺎ ﻛﻪ اﻛرﺮ زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻛﺸوﺎورزی

درصووﺪ اﺳووﺖ .لووﺬا ،ﺑووﺎ اﺳووﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴووﺘمﻫووﺎی آﺑﻴووﺎری

دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ و داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﻲ و ﺑﻪصﻮرت آﺑﻲ

تﺤﺖﻓﺸﺎر ﻣﻲ تﻮان از تﻠﻔﺎت آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﺮد تﺎ ﺑﻪ رﺷوﺪ

اﺳﺖ ،ﻛﺸﺎورزان ﺑوﺎ حوﺪاﻛرﺮ توﻮان خوﻮد اقوﺪام ﺑوﻪ تخﻠﻴوة

اقﺘﺼﺎدی و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ تﻮﺳﻌة ﭘﺎﻳوﺪار در ﻫﻤوة زﻣﻴﻨوﻪﻫوﺎ

آﺑخﻮانﻫﺎ و آﺑﻴﺎری زﻣﻴﻦﻫﺎی خﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑوﺎ تﻮﺟوﻪ ﺑوﻪ

دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.

از کشت محصوالت پدیخ طلد

16

ﺳﻮدآوری آن ﻫﻴچﮔﻮﻧﻪ تﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاقوﺐ ﻧوﺎﻣﻄﻠﻮب آن از

 .4تع دد آ خ یهددا نایعددی یدد نردد د در یزدد

ﺟﻤﻠﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ آﺑخﻮان ﻧﺪارﻧوﺪ .ﺑوﺎ اﻳوﻦ حوﺎل ﺑوﺎ اﻓوﺰاﻳﺶ

کشانرز در جهت کاه

مصیف یی رنرد ن افد ار

صﺎدرات  40درصﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋوﻲ ﻣوﻮاﺟﻬﻴم ﻛوﻪ در

صیف جوری ( .)C.C.Pﺑوﺎ تﻮﺟوﻪ ﺑوﻪ اﻳﻨﻜوﻪ  92درصوﺪ از

واقﻊ صﺎدرﻛﺮدن آب ﻣجﺎزی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ خوﺎرج اﺳوﺖ .تغﻴﻴوﺮ

آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺑخﺶ ﻛﺸوﺎورزی ﻣﺼوﺮف ﻣوﻲﺷوﻮد،

الﮕﻮی ﻛﺸﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳط آﺑﻲ

قﻴﻤﺖ ﮔﺬاری در ﺑخﺶ ﻛﺸﺎورزی و تﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎلﻴوﺎت در اﻳوﻦ

و خﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ تغﻴﻴﺮ زﻣﺎن

ﺑخﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣثثﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا تﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﻋﺎدﻻﻧوة آب ﻛوﻪ از

ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻮﻛﻮلﻛﺮدن آن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑوﺎرش ﺑﻴﺸوﺘﺮ،

ﻳکﺳﻮ ﺟﺒﺮانﻛﻨﻨﺪة ﺑخﺸﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺷوﺒﻜﻪ و از ﺳوﻮی

ﺑﺮای ﻣرﺎل تغﻴﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭼغﻨﺪرقﻨﺪ از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﭘوﺎﻳﻴﺰ،

دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ارزش واقﻌﻲ آب تﺤوﻮﻳﻠﻲ ﺑوﻪ ﻛﺸوﺎورزان

ضﻤﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻتﺮ ،راﻫﮕﺸﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺎئﻞ اﺳﺖ .در

اﺳﺖ .اﻳﻦ راﻫﻜﺎر از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘخﺼﺼﺎن ﺑﺎ اﻣﺘﻴوﺎز

اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﻛﺸوﺎورزان ﻛوﺎرا ﺳﻴﺎﺳوﺖﻫوﺎی

 4/5ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻬم در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼوﻪ در ﻧﻈوﺮ

حﻤﺎﻳﺘﻲ و تﺸﻮﻳﻘﻲ اتخﺎذ ﺷﻮد توﺎ دﻳﮕوﺮ ﻛﺸوﺎورزان ﻣﻨوﺎﻃق

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻛمآب ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻴﺰة ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻتﻲ از خﻮد ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آب ﻛﻤﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
 .3تالش ییا ارجاد س سدم هدا جیردی( 15مانندی

 .7.5ورود دادهها به نرمافزار mDSS
تج ر ن تحل ل مقیماتی در فاز مفهومی .در اﻳوﻦ ﻣﺮحﻠوﻪ

خی ار تحتفشار) ن تغ ی س سدم هدا سدنمی خی دار

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺘﻲ ،اقﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تﻌﺮﻳف ﺷﺪه ﻃﺒق

( .)N.Sدرحﺎلﻲ ﻛﻪ  35درصﺪ از زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی دﺷﺖ

ﭼﺎرﭼﻮب  DPSIRدر ﻧﺮماﻓﺰار وارد ﻣﻲﺷﻮد (ﺷﻜﻞ .)12

اردﺑﻴﻞ تﺤﺖ آﺑﻴﺎری اﺳﺖ و  65درصﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪصﻮرت دﻳوم
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شکل.12تشکیلDPSIRدرفازمفهومی 

ارزرایی گ رن ها در فاز طیاوی .در اﻳﻦ ﻣﺮحﻠﻪ ،تﻤﺎﻣﻲ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘخﺼﺼﺎن ﺑﻪ داخﻞ ﻣوﺎتﺮﻳس وارد ﻣوﻲ ﺷوﻮد

ﺷﺎخصﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘخﺎب ﻛوﺮدهاﻳوم در ﻣﺎتﺮﻳﺴوﻲ

(ﺟﺪول .)2

قﺮارﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﺳوﺘﻮن آن ﺷوﺎخص ﻫوﺎ و در ردﻳوف آن

انمزا

پاسخ یه ن در فاز انمزدا  .در اﻳوﻦ ﻣﺮحﻠوﻪ،

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺟوﺎی دارد و ﺑوﻪ آن ﻣوﺎتﺮﻳس آﻧوﺎلﻴﺰ ( )AMﮔﻔﺘوﻪ

ﻧﺮﻣﺎلﺳﺎزی ﻣﺎتﺮﻳس  AMﺑوﺎ توﺎﺑﻊ ارزش صوﻮرت ﮔﺮﻓوﺖ؛

ﻣﻲﺷﻮد .ﺳپس ،ارزﻳﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﺷﺎخصﻫوﺎ

ﻳﻌﻨﻲ تﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی  AMﺑﻪ ﺑﻲﺑﻌﺪ  0و  1تﺒﺪﻳﻞ ﺷوﺪ و در

صﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻫﻤﻴوﺖ ﻫوﺮ

ﻣﺎتﺮﻳس ( EMﺟﺪول  )3قﺮارﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﻳووک از ﮔﺰﻳﻨووﻪﻫووﺎ در ﺷووﺎخصﻫووﺎی اولﻮﻳووﺖﺑﻨووﺪیﺷووﺪة
جدول.2ماتریسآنالیز()AMدرفازطراحی 
P.P

N.S

C.GW

C.C.P

ﺷﺎخص

INDICATOR

6

1

2

1

رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ

Pop growth

3

4

6

8

رﺷﺪ ﻛﺸﺎورزی

Agri growth

4

6

7

9

ﻣﺼﺮف آب

Water use

4

3

4

5

تغﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ

Land use

2

7

8

7

اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آﺑخﻮان

GW level

2

7

8

7

خﺸﻜﺴﺎلﻲ

Drought

2

7

8

5

ﻣﻴﺰان آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ

Surface W

4

4

3

5

تغﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ الﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
()EC

EC change

ارزیابی یکپارچة محیطزیستی افت آبهای ...
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جدول.3ماتریسارزیابی()EMدرفازانتخاب 
P.P

N.S

C.GW

C.C.P

ﺷﺎخص

INDICATOR

1

0

0/07

0

رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ

Pop growth

0/51

0/37

0/66

0/87

رﺷﺪ ﻛﺸﺎورزی

Agri growth

0/25

0/62

0/83

0/99

ﻣﺼﺮف آب

water use

0/5

0/25

0/33

0/5

تغﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ

Land use

0/75

0/75

1

1

اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آﺑخﻮان

GW level

0

0/75

0/99

0/75

خﺸﻜﺴﺎلﻲ

Drought

0/25

0/7

1

0/5

ﻣﻴﺰان آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ

Surface W

0/25

1

0/16

0/5

تغﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ الﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

EC change

()EC

نزنگددرار  .در اﻳووﻦ ﭘووژوﻫﺶ وزنﮔووﺬاری ﺑووﺎ روش

ﻛﺎرﺑﺮی اراضﻲ رتﺒة  ،6تغﻴﻴوﺮات ﻛﻴﻔوﻲ آﺑخوﻮان رتﺒوة  7و

وزنﮔﺬاری ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ 17صﻮرت ﮔﺮﻓﺖ (ﺟﺪول  .)4در ﺟﺪول

خﺸﻜﺴﺎلﻲ رتﺒة  8را ﺑوﻪ خوﻮد اخﺘﺼوﺎص داده اﺳوﺖ .ﻻزم

 4وزنﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس اولﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﺷوﺎخصﻫوﺎ صوﻮرت

ﺑﻪذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وزنﻫﺎ در تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی ﻧﻬﺎﻳﻲ تأثﻴﺮ داده

ﻣﻲﮔﻴﺮد .در اﻳﻨجﺎ ﮔﺰﻳﻨة اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آﺑخﻮان رتﺒة  ،1ﻣﺼوﺮف

و ﮔﺰﻳﻨة ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘخﺎب ﻣﻲﺷﻮد .اولﻮﻳﺖﺑﻨوﺪی ﭘﺎﺳوخﻫوﺎ ﺑوﺎ

آب در ﺑخﺶ ﻛﺸوﺎورزی رتﺒوة  ،2رﺷوﺪ ﺟﻤﻌﻴوﺖ رتﺒوة ،3

اﺳﺘﻔﺎده از روش  SAWصﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد (ﺷﻜﻞ .)13

ﻣﺼﺮف آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رتﺒة  ،4آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ رتﺒة  ،5تغﻴﻴﺮ
رتبهبندی 
وزنگذاریبااستفادهاز 
جدول .4

وزنﻫﺎ

RANK

ﺷﺎخص

INDICATOR

0/688

3

رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ

Pop growth

0/812

2

رﺷﺪ ﻛﺸﺎورزی

Agri growth

0/562

4

ﻣﺼﺮف آب

Water use

0/312

6

تغﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ

Land use

0/938

1

اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آﺑخﻮان

GW level

0/082

8

خﺸﻜﺴﺎلﻲ

Drought

0/438

5

ﻣﻴﺰان آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ

Surface W

0/125

7

تغﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ الﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
()EC

EC changes

704

دورة 42



شمارة 4



زمستان 1395

ﻫﻤووﺎنﻃووﻮر ﻛووﻪ در ﺷووﻜﻞ  13ﻣﺸووﺎﻫﺪه ﻣ وﻲﺷووﻮد ،در

اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨة ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺰﻳﻨﻪای اﺳﺖ ﻛوﻪ

اولﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﻣﺎ ﮔﺰﻳﻨة  C.C.Pﻳﻌﻨﻲ تﻌﻴﻴﻦ آبﺑﻬوﺎی واقﻌوﻲ

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺑخﺸﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ،ﺑﻪ ﻫﻴچﻳک از رئﻮس

آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ﺑﻪوﻳژه در ﺑخﺶ ﻛﺸوﺎورزی ،در ﺟﻬوﺖ

ﻣرﻠﺖ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮقﻌﻲ خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛوﻪ

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻲروﻳﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ صوﺮﻓﻪﺟوﻮﻳﻲ ﻣﻬومتوﺮﻳﻦ

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﻜﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷوﺪه ﺑﺎﺷوﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﻤوﺮة  2/7و از لﺤوﺎظ توأثﻴﺮ و ﻣوﺮتﺒط ﺑوﻮدن 100

تﻤﺎﻣﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﻴﺎن ﻫﺮم قﺮارﮔﺮﻓﺘوﻪ اﺳوﺖ ﻛوﻪ از

درصﺪ دارای ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

لﺤووﺎظ اﺟﺮاﻳوﻲﺑووﻮدن ﺑﺴووﻴﺎر ﻛﺎرآﻣووﺪ اﺳووﺖ .ﮔﺰﻳﻨووة تﻌﻴووﻴﻦ

ﺷﻜﻞ  ،14ﻧﻤﻮدار ﭘﺎﻳﺪاری را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی

آبﺑﻬﺎی ﻛﺸﺎورزی ﻫوﺮ ﺳوﻪ ﻣﻌﻴوﺎر اقﺘﺼوﺎدی ،اﺟﺘﻤوﺎﻋﻲ و

اقﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺘﻲ در رئﻮس ﻫﺮم قﺮاردارد

ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺘﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑخﺸوﺪ ،ﺑﻨوﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛوﺎﻣﻼص در ﻣﺮﻛوﺰ

و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪصﻮرت داﻳﺮه ﻫﺎی رﻧﮕوﻲ در ﻣﺮﻛوﺰ قﺮارﮔﺮﻓﺘوﻪ

قﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻧگ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
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 .6نتیجهگیری

ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ حﺪاﻛرﺮ تﻮان خوﻮد اقوﺪام ﺑوﻪ تخﻠﻴوة آﺑخوﻮان و

ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﻴﺴﺘم ﭘﺸوﺘﻴﺒﺎﻧﻲ تﺼوﻤﻴمﮔﻴوﺮی ﻣﻮلﻴﻨوﻮ (،)mDSS

آﺑﻴﺎری زﻣﻴﻦﻫﺎی خﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ تﻮﺟوﻪ ﺑوﻪ ﺳوﻮدآوری آن

 DPSIRرا ﭼووﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻌووﻲ ﺑووﺮای ارزﻳووﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼووة

ﻫﻴچﮔﻮﻧﻪ تﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاقوﺐ ﻧوﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﻧوﺪارد ،از ﺟﻤﻠوﻪ

ﻣﺪلﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اقﺘﺼﺎدی -اﻛﻮلﻮژﻳﻜﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘوﻪ و

آﺳﻴﺐ ﺑﻪ آﺑخﻮان ﻛوﻪ ﺳوﺮﻣﺎﻳة ﻣﻠوﻲ اﺳوﺖ و ﺑوﺎ اﻓوﺰاﻳﺶ 40

قﺎلﺐ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻃﺮح رﻳﺰی ﺷوﺪه اﺳوﺖ؛

درصﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻴم .تغﻴﻴﺮ الﮕوﻮی ﻛﺸوﺖ و

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮای تﺤﻠﻴﻞ  DPSIRﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧوﺮماﻓوﺰاری

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳط آﺑﻲ و خوﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘوﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛوﻪ ﺑوﺮای ﻫﻤوﻴﻦ ﻋﻠوﺖ ﻃوﺮحرﻳوﺰی ﺷوﺪه و

ﺑﺎ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ،ﺑﺮای ﻣرﺎل تغﻴﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼوﻮل ﭼغﻨﺪرقﻨوﺪ

ﻣخﺘص آن اﺳﺖ ،ضﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ را

از ﺑﻬﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰه ،ضﻤﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻتﺮ راﻫﮕﺸوﺎی ﺑﺴوﻴﺎری از

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی تﺼوﻤﻴمﮔﻴوﺮی ﭼﻨوﺪ ﻣﻌﻴوﺎره اﻧجوﺎم

ﻣﺴﺎئﻞ خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ و اﺳوﺘﻔﺎده از

ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﺮماﻓوﺰار  mDSSﺑوﺎ ادﻏوﺎم تﻜﻨﻴوکﻫوﺎی

ﺳﻴﺴﺘم ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎری ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬم در ﺟﻬﺖ حﻔظ آبﻫوﺎی

ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﺤﻴطزﻳﺴوﺘﻲ ،اﺟﺘﻤوﺎﻋﻲ و اقﺘﺼوﺎدی در  GISو

زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﻴﺰ تﻜﻨﻴک تﺼﻤﻴم ﮔﻴﺮی ﭼﻨوﺪ ﻣﻌﻴوﺎره اﺑوﺰاری ﻋﻤﻠﻴوﺎتﻲ در
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻠﻲ -ﻣﻌﻠﻮلﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣوﻲﺷوﻮد ﻛوﻪ ﭘﺎﺳوخﮕﻮی

تشکر و قدردانی

ﻧﻴﺎزﻫووﺎی تﺼووﻤﻴمﮔﻴووﺮی و ﻣووﺪﻳﺮﻳﺖ در حووﻮزة آب اﺳووﺖ.

از ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای اردﺑﻴﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎلﻌﺎت ﭘﺎﻳوﻪای آب

تووﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺴووﺘم ﭘﺸووﺘﻴﺒﺎﻧﻲ تﺼووﻤﻴمﮔﻴووﺮی ( )DSSﺑووﺎ اﻳووﻦ

تﻬﺮان ،ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ادارة ﻛوﻞ حﻔﺎموﺖ ﻣﺤوﻴطزﻳﺴوﺖ

ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺑﻪخﺼﻮص در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫوﺎی ﻣﺤوﻴطزﻳﺴوﺘﻲ ،اﻣﻜوﺎن

اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﺑﻪدلﻴﻞ در اخﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋوﺎت ﭘﺎﻳوة ﻣوﻮرد

ﻛﺸف ﻣﺸﻜﻞ و ارائة راهحوﻞ در رواﺑوط ﻋﻠوﻲ -ﻣﻌﻠوﻮلﻲ را

ﻧﻴﺎز اﻳﻦ تﺤﻘﻴق ،تﺸﻜﺮ و قوﺪرداﻧﻲ ﻣوﻲﺷوﻮد .از اﻳوﻦ تﺤﻘﻴوق

ﻓﺮاﻫم ﻣﻲ آورد .در اﻳﻦ ﭘژوﻫﺶ ،ﺑﺎ اﺳوﺘﻔﺎده از روش SAW

ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای اردﺑﻴﻞ تﺤﺖ قﺮارداد تﺤﻘﻴﻘوﺎتﻲ ﺷوﻤﺎرة

در ﻧووﺮماﻓووﺰار  ،mDSSتﻌﻴووﻴﻦ آبﺑﻬووﺎی واقﻌووﻲ آبﻫووﺎی

 900/15707ﻣﻮرخ  1392/4/6حﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎلﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ از

زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪوﻳژه در ﺑخﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ اﻛﺘﺴوﺎب ﻧﻤوﺮة 2/7

اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ تﺸﻜﺮ و قﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﮔﺰﻳﻨة ﺑﺮتﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ .در اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ
ﮔﺰﻳﻨة آبﺑﻬﺎ در ﺑخﺶ ﻛﺸﺎورزی ﻛﻤﺘﺮ تﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳوﺖ و

یادداشتها

ﻣﻲتﻮان ﮔﻔﺖ تﺎﻛﻨﻮن ﻣﻼحﻈﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .قﻴﻤﺖﮔوﺬاری در

1. Driver forces, Pressures, State, Impacts, Responds
)(DPSIR
2. MULti-sectoral, INtegrated and Operational
)Decision Support System (MULINO DSS
3. The Water Framework Directive
4. concept phase
5. design phase
6. choice phase
7. Analysis Matrix
)8. Multi-attribute decision making (MADM
)9. Simple Additive Weighting (SAW
10. Evaluation Matrix
11. Mann Kendall
12. maximum likelihood
)13. Part Participation (P.P
)14. Changing in G.W Cultivation Pattern (C.G.W
)15. New Systems (N.S
)16. Changing Cost of Price (C.C.P
17. swing weights

ﺑخﺶ ﻛﺸﺎورزی و تﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎلﻴﺎت در اﻳﻦ ﺑخﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣوثثﺮ
اﺳﺖ .آبﺑﻬﺎی ﻛﺸﺎورزی در آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ ،ﻃﺒوق قوﺎﻧﻮن
ترﺒﻴﺖ ﻧﺮخ آب ﺑﻬﺎی زراﻋﻲ ﻣﺼﻮب ﻣجﻠس ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درصﺪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳط ﻣﺤﺼوﻮل ﺑﺮداﺷوﺖ ﺷوﺪه و ﺑوﺎ
تﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف حﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاتژﻳﻜﻲ و ﻧﻴﻞ ﺑوﻪ
ﻣﺘﻮﺳط درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﺮره در قﺎﻧﻮن تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
تغﻴﻴﺮ الﮕﻮی ﻛﺸﺖ و تﻬﻴة الﮕﻮی ﻛﺸﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑوﺎ تﻮﺟوﻪ
ﺷﺮاﻳط زﻣﻴﻦ و اقﻠﻴم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑوﺎ احﺘﺴوﺎب  2/62ﮔﺰﻳﻨوة ﺑﺮتوﺮ
ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .از آﻧجﺎ ﻛﻪ اﻛرﺮ زﻣوﻴﻦﻫوﺎی ﻛﺸوﺎورزی دﺷوﺖ
اردﺑﻴﻞ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ و داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﻲ و ﺑﻪصﻮرت آﺑﻲ اﺳﺖ،
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زمستان 1395

منابع
اﻣﻴﺮاحﻤﺪی ،ا ،.ﻣﻌﺎلﻲ اﻫﺮی ،ن ،.احﻤﺪی ،ط .)1392( .تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃق ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ احﺘﻤﺎلﻲ دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ ﺑوﺎ اﺳوﺘﻔﺎده از  ،GISﻧﺸوﺮﻳة ﻋﻠﻤوﻲ-
ﭘژوﻫﺸﻲ ﺟغﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ،ﺳﺎل  ،17ﺷﻤﺎرة  ،46ص .23-1
اﻣﻴﺮی ،م ،.دارﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ ،ا .)1392( .تﺼﻤﻴمﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،تﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻴﺎن.
ﺟﻌﻔﺮزاده ،ج ،.رﺳﺘم زاده ،ﻫ .اﺳﺪی ،ا .)1394( .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ تغﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ دﺷوﺖ اردﺑﻴوﻞ ﺑوﺎ اﺳوﺘﻔﺎده از ﺳوﺮیﻫوﺎی زﻣوﺎﻧﻲ،
ﻛﻨﻔﺮاﻧس و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب ،تﻬﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮازان ﻛﺎراﻫﻴﻮا.
حﺴﻴﻨﻲ ،ا .)1391( .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜپﺎرﭼة روﻧﺪ تﻮﺳﻌة ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜپﺎرﭼوﻪ ﻣﻨوﺎﺑﻊ
آب ( ،)2ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار آب.
خﺎﻧﻲ ،ح ،.زوﻳﺎ ﺳﻤﺎوی ،ط .)1388( .ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آﺑﺎن ﭘژوه.
خﺪاﻳﻲ ،ح.ﺟﻌﻔﺮزاده ،ج ،.اﺳﺪی ،ا ،.حﺴﻨﻲ تﺒﺎر ،م .)1394( .ﺑﺮرﺳﻲ تغﻴﻴﺮات اﻓﺖ ﺳﻄﺢ تﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨوﻲ دﺷوﺖ اردﺑﻴوﻞ ﺑوﺎ اﺳوﺘﻔﺎده از
روش زﻣﻴﻦ آﻣﺎری  ،IDWﻛﻨﻔﺮاﻧس و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب ،تﻬﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮازان ﻛﺎراﻫﻴﻮا.
داﻧﺸﻮر وثﻮقﻲ ،ف ،.دﻳﻦﭘژوه ،ی ،.اﻋﻠﻤﻲ ،م.ت .)1390( .تأثﻴﺮ خﺸﻜﺴﺎلﻲ ﺑﺮ تﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در دو دﻫة اخﻴﺮ (ﻣﻄﺎلﻌوة ﻣوﻮردی :دﺷوﺖ
اردﺑﻴﻞ) ،ﻧﺸﺮﻳة داﻧﺶ آب و خﺎك ،ﺟﻠﺪ  ،21ﺷﻤﺎرة  ،4ص .165
ﺳﻴﺪ ﺷﻜﺮی ،س ،.صﺪﻳق ،ح ،.حﺸﻤﺘﻲ ،ر .)1391( .ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ اردﺑﻴﻞ ،ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸوﮕﺎه
ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ،ﻛﺮﻣﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻣﺎن.
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