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سـرمقاله
علی باقری /عضو هیئت تحریریه

تغییر قانون ،هزینههای باالی اجتامعی به دنبال خواهد داشت.
پاسخ به سؤاالت فوق باید برای تحمل هزینههای اجتامعی
تغییر قانون ،توجیه کافی را فراهم کند .گاهی اوقات یک رسی
از تغییرات را در ظرفیت قوانین موجود هم میتوان به وجود
آورد ،اما به دلیل عدم شناخت کافی از این ظرفیتها ،بحث
تغییر قانون مطرح میشود .قاعدتاً تغییر قانون باید آخرین
مرحله در سلسله اقدامات اصالحی در حوزه آب باشد .در
چرخه سیاستگذاری ،بعد از شناخت مسائل و تعریف دستور
کار ،در مرحلۀ طراحی راهکارها ،یک ارزیابی از سیستم
قانونی موجود به عمل میآید و اگر برای اقدامات مورد نظر
محدودیتهای جدی قانونی وجود داشته باشد به فکر تغییر و
اصالح قانون میافتند.
بعضاً ،بخشی از اقداماتی را که در راستای اصالحات آبی در
نظر داریم انجام دهیم نیاز به اصالح در مدلهای ذهنی و نوع
تفکر و نگرش به مسائل دارند تا تغییر در قوانین .به عبارت
دیگر چه بسا اینکه چنانچه جهانبینی نسبت به شناخت مسائل
تغییر نکند و مدلهای ذهنی افراد تأثیرگذار بر مدیریت منابع
آب بدون تغییر باقی مبانند ،تغییر قانون نیز اثربخشی الزم را
نداشته باشد و در حد یک سند روی کاغذ باقی مباند.
به نظر میرسد در الیحۀ قانون جدید آب که توسط وزارت
نیرو تهیه شده است ،مهمرتین و عمدهترین تغییر ایجاد شده
تشکیل کمیسیونها و سازمانهای حوضهآبریز در سطح حوضه
و کارگروههای استانی در سطح استانهاست .نکته اینجاست
که در حال حارض که هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده
این تغییر در ساختار مدیریت آب کشور تصویب شده و در
حال اعامل است؛ حتی مدیران حوضهها نیز منصوب شدهاند.
بنابراین برای چنین تغییر ساختاری ،ظاهرا ً نیازی به تغییر
قانون نبود.
در مورد «چیستی» الزم است مشخص شود که در قانون جدید
قرار است به چه موضوعات و چالشهایی در حوزه منابع آب
و با چه سازوکارهایی پاسخ داده شود .از جمله اساسیترین این
موضوعات ،مدل اداره منابع آب و مدیریت فرابخش آب است
که در بسرتی فراتر از محدوده فقط وزارت نیرو اتفاق میافتد.
در این بسرت که از آن با نام نظام حکمرانی آب یاد میشود،
کنشگران حوزه آب (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) ،روابط
بین آنها ،نظام تصمیمگیری و اجرای آن ،نظارت بر اجرای
تصمیامت و رسیدگی به تخلفات به گونهای باید تبیین شوند
که عدالت و امنیت آبی کشور به صورت پایدار تحقق یابد.
عالوه بر خو ِد بخش آب ،الزم است اندرکنش این بخش با سایر
زیرنظامها مانند بخش انرژی ،بخش اقتصاد ،بخش مسکن و ...
به شکل منسجم تنظیم شود.
در مورد نقش آب در فرآیندهای مدیریت و توسعه کشور ،باید

بایدها و نبایدهای قانون آب
طی یک سال گذشته تحوالت گسرتدهای در زمینۀ تغییر ساختار
بخش آب و نیز تدوین یک الیحۀ جدید برای قانون آب در
وزارت نیرو اتفاق افتاده است .هدف از این تغییرات ،رویارویی
مناسب با چالشهای موجود و فراهم آوردن بسرتی مناسب
برای مدیریت منابع آب عنوان شده است .از مهمرتین تغییراتی
که در جریان این تحوالت مشاهده میشود ،میتوان به طراحی
یک سیستم مدیریت آب در مقیاس حوضه آبریز در کشور و
تشکیل سازمانهای مدیریت حوضهای با حضور سازمانهای
ذیمدخل و ذینفع اشاره کرد .این تغییرات ساختاری ،البته
قبل از تدوین الیحه قانون جدید آب تصویب شده و به مرحله
اجرا درآمده بود ،اما در منت الیحه جدید نیز تشکیالت مدیریت
منابع آب تا حدودی با مشارکت ذیمدخالن و ذینفعان و در
مقیاس حوضه ،پیشنهاد شده است .تدوین یک قانون جدید
ابزاری برای ایجاد یک تغییر اجتامعی است ،به طوری که به
تغییر در رفتار کنشگران و نوع تعامل آنها با یکدیگر منجر
شود .موضوع تدوین الیحه قانون جامع آب که در یک سال
گذشته در دستور کار وزارت نیرو بوده است ،میتواند بالقوه،
نقطه عطفی در تاریخ مدیریت منابع آب ایران باشد که به
تغییرات اجتامعی جدی و عمیق در این حوزه بینجامد .البته
تحقق چنین آرمانی مستلزم رعایت مجموعهای از الزامات و
پیشنیازهاست .به همین مناسبت ،در این نوشتار به کلیات
مفهومی برای تدوین یک قانون جدید در حوزه مدیریت منابع
آب پرداخته میشود.
برای تغییر یک قانون موجود و تدوین یک قانون جدید
مفاهیم و مالحظات مختلفی باید در نظر گرفته شوند .در این
نوشتار این مفاهیم براساس سه سؤال «چرایی»« ،چیستی» و
«چگونگی» ساختاربندی و ارائه میشوند .در بحث «چرایی»
سؤاالتی که مطرح میشوند از این دست است :خالءها و
نارساییهای قانون فعلی چیست؟ قانون جدید قرار است چه
تفاوت ماهوی را نسبت به قوانین فعلی ایجاد کند؟ به عبارت
دیگر به موجب قانون جدید چه کاری را میتوان کرد که قبالً
منیشد انجام داد یا قبالً مجبور به انجام چه کاری بودیم که با
قانون جدید دیگر آن اجبار وجود نخواهد داشت؟ و نتیجه این
اقدامات برای پایداری منابع آب و بهبود تعامل بین کنشگران
در حوزه آب چه خواهد بود؟
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یک وحدت نظر حاصل شود .به عنوان مثال منیتوان همزمان
هم از الگوی بهینه کشت و هم از امنیت غذایی صحبت به
میان آورد .از جملۀ این موارد ،همچنین ارتباط آب با آمایش
رسزمین است .به عنوان مثال هنوز به یک تبیین فلسفی از
انتقال آب بین حوضهای یا انتقال آب منکزدایی شده به مناطق
مرکزی کشور نرسیدهایم .همچنین ماهیت منطقهای مدیریت
منابع آب یک مفهوم مهم است که باید در قانون مورد توجه
قرار گیرد و امکانات الزم برای اعامل آن فراهم شود.
در الیحه قانون جدید آب خیلی از امور همچنان به شورای
عالی آب محول شده است .باید به این نکته توجه داشت که
باال بردن سطح نهادهای مدیریت حوضه به سطح معاون رییس
جمهور و وزیر و  ...لزوماً به معنی این نخواهد بود که مسائل
بهرت حل و فصل میشوند .اتفاقاً با باالتر رفنت سطح مدیریتی
و تصمیمگیری ،اطالع از جزییات و تخصص کاسته میشود .به
این ترتیب بیم آن میرود که مسائل بدون توجه به مالحظات
تخصصی و فقط براساس مالحظات سیاسی مورد تصمیمگیری
قرار گیرند.
شایان ذکر است تغییرات این چنینی ،چه در قالب فقط طرح
تغییر ساختار باشد و چه در قالب قانون ،نیازمند رصف زمان
کافی برای یادگیری سازمانی و اجتامعی و توسعه ظرفیت
نهادی است .برای این منظور پیشنهاد میشود اول کار از یک
حوضه پایلوت رشوع شود و متناسب با درسهای آموخته شده
مدلهای مناسب برای سایر حوضهها نیز استخراج شوند .در
این رابطه به دو نکته باید توجه کرد :اول آن که لزوماً یک الگوی
واحد وجود ندارد که به صورت رسارسی به همه حوضههای
کشور تعمیم داده شود .شاید الزم باشد برای هر حوضه یک
مدل توسعه یابد که با ویژگیها و امکانات و ظرفیتهای آن
حوضه هامهنگی بیشرتی داشته باشد .دوم اینکه تنها تجربۀ
مشابه در این زمینه شورای هامهنگی حوضه آبریز زایندهرود
است که ساختار و ترکیب کمیسیونهای حوضه آبریز پیشنهاد
شده در الیحه قانون جدید آب هم خیلی مشابه همین مدل
است .علیرغم دستاورهای این شورا ،هنوز منیتوان ادعا کرد
که این الگو یک الگوی موفق حتی در هامن حوضۀ زایندهرود
بوده است ،چه برسد به اینکه بخواهیم آن را به بقیه کشور
تعمیم بدهیم .قبل از هرچیز جا داشت عملکرد این شورا مورد
تجزیه وتحلیل قرار میگرفت و از درسآموختههای آن برای
طراحی ساختار جدید بهره گرفته میشد .تجویز یک ساختار
که قبالً تجربه نشده و امتحان خود را پس نداده ،به صورت
رسارسی و تعمیم آن به کل کشور ،میتواند در نوع خود
چالشهای جدیدی را به چالشهای موجود اضافه کند.
در قانون جدید تالش شده است با تعبیه موادی ،زمینه
مشارکتی کردن مدیریت حوضههای آبریز فراهم شود .باید
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توجه داشت به رصف پیشنهاد ایجاد کمیسیون حوضهآبریز و
سازمان حوضهآبریز و کارگروه استانی ،لزوماً دلیل بر مشارکتی
کردن مدیریت آب منیشود .تقریباً فرآیندهای اصلی مدیریت
منابع آب همچنان مثل سابق در نظر گرفته شدهاند و همچنان
مترکز در دست وزارت نیرو با محوریت پایتخت است .مضافاً
اینکه در ساختار پیشنهادی کمیسیون حوضه ،غلبه با گروداران
دولتی است.
با این حجم باالی تغییرات ساختاری و بروکراتیک ،اصل
ظرفیتسازی مغفول مانده است .معلوم نیست کدام نیروی
انسانی و کدام پتانسیل سازمانی میتواند این تغییرات
بروکراتیک را اجرا کند .به عالوه ،تجربه شورای هامهنگی
حوضه زایندهرود نشان داد ،تشکیل چنین ساختارهایی بدون
در نظر گرفنت سازوکارهای تأمین مالی ،عمالً تصمیامت این
شوراها را بیاثر میکند .در ساختار جدید کمیسیونهای
حوضه نیز سازوکار تأمین مالی پیشبینی نشده است .دور از
انتظار نیست که اگر این مصوبات به نفع یک استان نباشد،
راه فرار برای خودداری از اجرای آن به بهانه نداشنت بودجه
باز خواهد بود.
داشنت قوانین متنوع لزوماً به معنی تحقق اهداف پایداری در
منابع آب نخواهد بود .فراتر از وضع قوانین مختلف آن است که
مفاهیم پایداری مانند سازگاری همه بخشها با رشایط محیطی،
انطباق الگوی توسعه اقتصادی و توزیع نظامهای سکونتگاهی
در کشور با ظرفیت برد منابع آب ،و متهید سازوکارهایی برای
مهار پیرشانها و سازوکارهای رشد که باعث افزایش تقاضا و
تقویت مرصف آب میشوند ،در برنامهریزیها ،سیاستگذاریها
و قوانین کشور جاریسازی ( )Mainstreamingشوند .برای
این منظور توصیه میشود قبل از ورود به انشای مواد قانون،
ابتدا در مورد مدل مفهومی نظام حکمرانی و اداره آب در
کشور و نحوه مواجهه با چالشهای آن اجامع صورت گیرد.
مواردی که الزم است دراین مدل مفهومی مورد بحث و بررسی
و بعد اجامع قرارگیرد عبارتند از:
أ .مسائل و چالشهای پیشروی منابع آب در حال و آینده
ب .فرآیندهای الزم برای مواجهه با اداره منابع آب و مهار
چالشهای آن
ج .سطوح پیاده سازی فرآیندها
د .گروداران و کنشگرهای متناظر با فرآیندها در سطوح تعیین
شده
ه .منابع مورد نیاز (اعم از منابع سازمانی ،نهادی ،مالی ،انسانی،
فنی ،رسمایهای) برای پیادهسازی چنین مدلی
پرداخنت به موارد فهرست شده در باال در قالب سازوکارهایی
خواهد بود که به صورت مواد قانونی تنظیم میشوند .در
طراحی این سازوکارها باید اثرات متقابل عوامل مختلف را بر
ب
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تأکید میشود ،الزم است اعتامدسازی کافی صورت بگیرد .یک
عامل خیلی مهم در این رابطه این است که کمیته تدوینکننده
قانون به مشارکتکنندگان و نظردهندگان نشان دهند که
نظرات آنها با چه سازوکاری و به چه صورت مورد پردازش قرار
میگیرند و چگونه در منت قانون اعامل میشوند؛ و اگر نظرات
اعامل نشدهاند ،توجیه آن چه بوده است .این کار باید در خالل
فرآیند تهیه منت قانون صورت بگیرد و محول کردن آن به بعد
میتواند به فرآیند مشارکت ،لطمه وارد کند.
هدف از مشارکت فقط جمعآوری نظرات گروههای مختلف
نیست .بلکه الزم است به منظور اجامعسازی بین گروداران
مختلف و تسهیل در فرآیند یادگیری اجتامعی ،امکان گفتگوی
بین آنها در موضوع قانون آب فراهم شود تا دیدگاهها هرچه
بیشرت به هم نزدیک شوند .در همین راستا الزم است قبل از
اخذ نظرات روی مواد قانون ،اجامعسازی روی مدل مفهومی کل
قانون صورت بگیرد .منت قانون یک منت تخصصی با زبان حقوق
است که ممکن است درک آن برای همۀ گروههای گرودار در
یک سطح اتفاق نیفتد ،ولی بحث بر رس مدل مفهومی نظام
حکمرانی و مدیریت آب میتواند با زبان غیرتخصصی بین
گروداران مختلف انجام شود.
فرآیند مشارکت زمینه را برای مرشوعیت بخشیدن به سیاستها
و در نتیجه پذیرش تغییرات اجتامعی فراهم میکند .از قبل
فرآیند مشارکت ،گروداران آینده مطلوب خود را خودشان
تصویر میکنند و گزینههای دستیابی به آن را نیز خودشان
توسعه میدهند .غیر از خروجیهای مستقیمی که از یک
فرآیند مشارکت میتوان دریافت کرد ،یک دستاورد مهم که
به صورت غیرمستقیم محقق میشود ،توسعه ظرفیت در بین
گروداران است که این امر از طریق فرآیند یادگیری اجتامعی
به وقوع میپیوندد .نتیجه چنین دستاوردی حصول به اجامع
در بین گروداران و افزایش ظرفیت سازگاری و تابآوری آنها
در برابر تغییرات و تهدیدات محیطی و در نهایت ارتقای رفاه
جامعۀ هدف خواهد بود .این فرآیند ،پشتیبانی جامعه را از
اجرای سیاست به دنبال خواهد داشت که خود به افزایش
انسجام ملی و کاهش هزینههای اجتامعی برای اعامل قانون و
نظارت بر حسن اجرای آن خواهد انجامید.
اقدام اخیر وزارت نیرو در تدوین الیحه قانون جدید آب و به
مشارکت طلبیدن گروههای مختلف در فرآیند مزبور ،هرچند با
رشایط مطلوب فاصله دارد و قابل نقد است ،ولی در نوع خود
یک حرکت جدید در روال تهیه قانون در بخش آب محسوب
میشود .خوب است از این فرصت در جهت یادگیری اجتامعی
و توسعه ظرفیت در بین گروداران آب و فراهم آوردن فضایی
برای گفتگوی اثربخش ،همافزایی و انسجام اجتامعی ،استفادۀ
مفید شود.

همدیگر (مانند «اثر مقیاس»« ،اثر ازدحام» و «اثر بازگشتی»)
که ممکن است به بروز یا تشدید مشکالت یا شکست
سیاستها منجر شوند ،به صورت هوشمندانه مورد توجه قرار
داد .در طراحی مواد یک قانون به واقعیات اجرایی درکشور
نیز باید نگاه شود .مثالً تجربیات موفق و ناموفق در طرح احیا
و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی ،یا عدم تأمین اعتبار به
موقع برای تعیین حد حریم و بسرت رودخانهها و نیز مشکالت
فراوان در پیادهسازی آنها ،بخصوص درمحدودههایی که با
سکونتگاههای قبلی تعارض پیدا میکنند ،درسآموختههایی
هستند که باید به آنها توجه کرد.
سومین محور در مبحث تدوین قانون به «چگونگی» انجام این
کار میپردازد .یک قانون در حوزه آب قبل از اینکه طراحی
حقوقی داشته باشد ،باید از منظر فنی و مالحظات نهادی،
اجتامعی و اقتصادی طراحی شود .به این ترتیب عالوه بر
خصوصیات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی مرتتب بر منابع آب،
قواعد و شیوههای بهرهبرداری و محافظت از آن و نیز منافع
حاصل از استفاده از آب و چگونگی توزیع این منافع ،موضوع
بحث قرار میگیرد .یکی از روشهایی که میتواند مالحظات
گروههای مختلف گرودار را در موضوع بهرهبرداری و صیانت
از منابع آب در بر بگیرد ،مشارکت دادن گروههای مختلف
تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از قانون در حیطههای مختلف مرتبط
با آب مانند بهرهبرداری و حفاظت از منابع است .بدون شک
مشارکت دادن دستگاههایی که به آب مربوط میشوند و نیز
گروههایی که منافع آنها به آب وابسته است ،در مدیریت
منابع ،کار پسندیدهای است و در نظام مدیریت منابع آب ،یک
گام رو به جلو محسوب میشود .اما نکته مهم این است که اگر
مفهوم مشارکت بهدرستی درک نشده باشد و فرآیندهای آن به
صورت صحیح طراحی نشوند ،نه تنها امر مشارکت گروداران در
مدیریت منابع آب محقق نخواهد شد ،بلکه این تجربه به ضد
خودش تبدیل خواهد شد .اصوالً امر مشارکت از آنجا رضورت
پیدا میکند که تصمیامت و اقدامات مورد نظر سیاستگذار
یا قانونگذار فقط ماهیت فنی ندارند ،بلکه این گزینهها از
نظر جامعۀ تحت تأثیر ،با بار ارزشی نیز همراه است .این بار
ارزشی میتواند شامل ارزشهای اخالقی ،فرهنگی ،اقتصادی،
زیستمحیطی ،سیاسی ،امنیتی (به معنی عام امنیت انسانی)
و  ...باشد .درک ابعاد مختلف ارزشی گزینهها و نیز اهمیت
و اولویت آنها از نظر گروههای مختلف اجتامعی ،متفاوت
خواهد بود .فرآیند مشارکت در واقع از منظر حفظ ارزش یا
ارزشآفرینی برای گروههای مختلف اجتامعی که از سیاست یا
مداخله مورد نظر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت ،اهمیت و
رضورت پیدا میکند.
در فرآیند تدوین قانون اگر بر مشارکت گروههای مختلف
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یادداشت کوتاه
اعظم امینی /استادیار حقوق بین امللل دانشگاه فردوسی مشهد

قانون ناسازگار با اخالق عمومی به دشواری اجرا میشود .حکمرانی
خوب در هر جامعه ،وابسته به استفاده از ظرفیت اخالق است.
در فلسفۀ حقوق در مورد رابطۀ اخالق و قانون دو نظریه وجود
دارد :طرفداران نظریه حقوق طبیعی ،اخالق یا قانون طبیعی را جزئی
از تعریف یا رسشت قانون موضوعه قلمداد میکنند .از نظر آنان
هنجارهای اخالقی به عنوان الزامات برتر و مستقل از قانون موضوعه
موجودیت دارند .فلذا قانون ّیت یا اعتبار مقررات در گرو سازگاری آنها
با اخالق است .قانون مخالف با هنجارهای اخالقی به معنای واقعی
کلمه ،قانون نیست .در مقابل دیدگاه مذکور ،اثباتگرایان ،قانون را
پدیدهای وضعی و قراردادی میدانند .فلذا هیچ رابطۀ رضوری میان
قانون و اخالق قائل نیستند .به نظر آنان اخالق نه در رسشت قانون
نقشی دارد و نه در اعتبار آن.
بررسی عینی نظامهای حقوقی مختلف جهان نشان میدهد که اخالق
اعم از آن که ریشه در مذهب یا عقل یا رسوم اجتامعی داشته باشد،
در مرحلۀ وضع ،تفسیر و اجرای قوانین نقش مهمی ایفا میکند.
بسیاری از محتواهای مقررات الزماالجرا که صورت قانون دارند ،پیش
از ورود به جهان حقوق ،هنجارهای اخالقی بودهاند .حال این پرسش
مطرح است که هنجارهای اخالقی چگونه فرآیند استانداردسازی را طی
کرده و وارد عرصه حقوق میشوند؟ چگونه مفاهیم کلی و انتزاعی به
مفاهیم عینی بدل میشوند؟ پاسخ این است که هنجارها و ارزشهای
اخالقی به صورت مستقیم به قاعده حقوقی و قانون تبدیل منیشوند.
این هنجارها عمدتاً از مجرای "اصول کلی حقوق" و به عنوان یکی از
منابع قواعد حقوقی به جهان حقوق وارد میشوند .اصول کلی حقوقی
نقش انتقالدهندۀ هنجارهای ارزشی نظام حقوقی را ایفا میکنند .به
عبارت دیگر ،مجرایی برای ورود امور ارزشی و قضاوتهای ارزشبنیاد
و رضورتهای اجتامعی و فراحقوقی به عرصۀ حقوق هستند .اصول
کلی حقوق ،تغییرشکلدهندههای نیازهای فراقانونی اعم از اخالقی یا
اجتامعی در یک نظام حقوقی هستند .خالصه آنکه اصول کلی حقوق
که درجهای از انتزاع و عینیت را توأمان دارند ،به عنوان واسطه یا
مبنا عمل میکنند و هنجاربنیان هستند .اصول کلی حقوقی مبتنی
بر اخالق سه جلوه و کارکرد دارند :اصول کلی تصحیحی (contra
 )legemاصول کلی برخوردار از این توانایی که در قضایای معین قانون
ایجاد کنند ،اصول کلی تکمیلی ( )preater legemدر قضایایی که هیچ
قاعده حقوقی وجود ندارد یا آنکه قواعد موجود کافی نیست ،این
اصول میتوانند خألهای قانونی را پر کنند .به بیانی دیگر ،در این وجه،
اصول کلی در مقام ترمیم خألهای اجتامعی در قوانین نیستند ،بلکه
به دنبال جربان نواقص حقوقی و پرکردن خألها ونارساییهای منطقی
برمیآیند .وجه سوم اینکه هر قاعده حقوقی در مرحلۀ اجرا نیازمند
تفسیر است .مطابق اصول کلی تعدیلی ( )infra legemمجری قانون
اعم از قاضی ،داور و مقام اداری میتواند به هنگام اِعامل قاعده کلی
در قضیه خاص با هدف کاهش سختی قاعده آن را تفسیر کند .اصول
کلی در وجه اخیر بدون آنکه از مرز قانون عبور کنند این امکان را
فراهم میکنند که یک قاعده حقوقی با توجه به تحوالت آن در سیر
زمان و اوضاع و احوال ویژه آن قضیه به گونهای تفسیر شود که به
عدالت نزدیکتر شود .همچنان که مجری قانون در زمان اجرای قواعد

آب ،قانون و اخالق

آب ،مایۀ حیات همۀ موجودات از جمله انسانهاست .همه ادیان و
فرهنگها در منظومههای فکری وفرهنگی خود از آب به عنوان مناد
بسیاری از زیباییها یاد میکنند ،چنانچه در سالهای اخیر به یکی از
منادهای عدالت اجتامعی نیز تبدیل شده است .بحران آب در جهان
کنونی عمدتاً به دلیل کمبود مطلق آن نیست؛ بلکه بیشرت به توزیع و
مرصف و منابع آن ارتباط دارد .برای مواجهۀ منطقی با هر یک از علل
و عوامل بحران آب الزم است از ظرفیت دانشهای حقوق واخالق
بهرۀ بیشرتی برد .اصول اخالقی مشرتک بین همه فرهنگها که قابلیت
اِعامل در همه مناطق جغرافیایی و در متام مراحل توسعه اقتصادی
جوامع و برای همه زمانها را دارا هستند ،همواره راهگشا میباشند.
در اجرای اصول اخالقی مزبور ،سیاستگذاریها و روشهای متفاوت
متناسب با رشایط مختلف هر منطقه و کشور ،قابل شناسایی است.
کنرتل آب ،کنرتل زندگی و معیشت است .زندگی و معیشت بدون
اخالق ،ثبات و آرامش ندارد .با درک این مهم ،در دهههای اخیر چندین
کنفرانس بیناملللی مانند کنفرانس دوبلین در مورد آب و محیطزیست
به مسأله تعهدات اخالقی برای تأمین نیازهای اساسیِ آب برای جامعه
برش پرداختهاند .ارتباط بین سیاستگذاری آب و حقوق و اخالق در
رسارس جهان در حال افزایش است .در برخی قوانین اساسی کشورها
مانند آفریقای جنوبی ترصیح شده که عدم دسرتسی به آب و خدمات
بهداشتی با حیثیت و حق حیات مردم ارتباط مستقیم دارد و دسرتسی
مستقیم به آب را الزمۀ کرامت انسانی دانستهاند.
در جهان کنونی در حوزۀ آب پرسشهای بیشامری ذهن برش را
درگیر کرده است؛ از جمله اینکه چگونه میتوانیم مطمنئ باشیم منبع
کافی آب متیز سامل برای مردمان امروز و نسلهای آینده وجود دارد؟
دسرتسی به آب تا چه میزان عادالنه است و خواهد بود؟ آب چگونه
باید مدیریت شود و چه کسانی آن را اداره کنند؟ تغییرات اقلیمی
چه تأثیری بر کیفیت و کمیّت آب شیرین خواهد گذاشت؟ آیا آب
سامل در قرن  ،۲۱هامنند نفت در قرن  ۲۰به منبع قدرت ژئوپلیتیک و
منازعات تبدیل شده است؟ آیا نوآوریهای فناوری یا تحوالت فرهنگی
یا ترکیبی از آن دو ،به تغییرات اجتامعی درخصوص نحوه بهرهبرداری
از آب منتهی شده است؟ پاسخ به این پرسشها و موارد مشابه دیگر
بدون شک با اخالق و اصول حقوقی برخاسته از هنجارها و ارزشهای
اخالقی ارتباطی وثیق دارد.
اخالق به معنای قواعد تشخیصدهنده نیک و بد ،ریشه در نهاد انسان
دارد و بدون دخالت دولت الزامآور است .بیجهت نیست برخی
محققان ،قواعد حقوقی را رسوب تاریخی اخالق اجتامعی برشمردهاند.
قواعد حقوقی که ریشه در اخالق داشته و یا با اخالق سازگار باشند ،در
هر جامعه به آسانی اجرا میشوند و مورد قبول جامعه قرار میگیرند.
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حقوقی میتواند به کمک اصول کلی ،اجرای نص و ُمر قانون را تلطیف
کند و اجرای قواعد حقوقی را در عمل آسان سازد.
با فرض اهتامم جوامع مختلف به جلوههای گوناگون اصول کلی
حقوق به عنوان یکی از منابع هر نظام حقوقی و با توجه به پیوند
غیرقابل تفکیک اصول کلی حقوق با ارزشها وهنجارهای اخالقی،
متخصصان در حوزۀ آب ،اصول کلی حقوقی متعددی را که ریشه در
هنجارهای اخالقی دارند ،بیان کردهاند .برای درک بهرت تأثیر اخالق
در سیاستگذاریها و قواعد قانونی حاکم بر حقوق آب ،الزم است
مصادیق این اصول شناسایی و تجزیه و تحلیل شود تا روشن گردد که
به چه میزان این اصول کلی حقوقی در مقررات بیناملللی و قوانین
داخلی وحتی برنامههای فرهنگسازی عمومی وترویجی اثرگذار بوده
و مورد توجه قرار گرفتهاند .برخی از مهمترین اصول ذیربط عبارتند از:
یک) اصل منزلت انسان و حق بر آب :یکی از پایههای بنیادین حقوق
برش ،اصل منزلت و کرامت انسانی است که الزمه تحقق کرامت
انسانی آن است که حق بر حیات و حق سالمت انسان تأمین شود.
حق دسرتسی به آب که با حیات و سالمت انسان ارتباط دارد ،از
لوازم تحقق منزلت و کرامت انسانی است .هرگونه سیاستگذاری،
قانونگذاری و مدیریت آب باید بر مبنای رعایت کرامت انسانی باشد.
در سلسله مراتب ذینفعان آب ،رعایت کرامت انسانی در باالترین
جایگاه قرار دارد و بر همۀ مصارف دیگر آب ،تقدم مییابد.
دو) اصل پایداری و الزامات زیستبوم و محیط سامل :در درجه اول
طبیعت و زیست بومها حق دارند که به طور پیوسته امروز و فرداها
وجود داشته ،تکامل یافته و توسعه یابند .اما چگونه میتوانیم بین
نیاز انسان به آب و نیاز طبیعت آشتی و تعادل برقرار کنیم؟ حقوق
برش و زیستبومها آغاز نگاه اخالقی به مسأله آب است .از دیدگاه
زیستبوم ،محور نیاز انسان بر نیاز سایر موجودات اولویت ندارد
و انسان جزئی از طبیعت است .انسان به عنوان عالیترین موجود
تکاملیافته در طبیعت ،نباید در برابر طبیعت بایستد و بدون توجه
به سایر موجودات و فقط برای بقاء خویش از طبیعت بهره بربد .میان
محیطزیست سامل و بقاء انسان مالزمۀ وجودی برقرار است و انسان
منیتواند بدون محیطزیست سامل به حیات خود ادامه دهد و ناچار
است به لوازم پایداری محیطزیست سامل ،وفادار مباند.
سه) اصل بهرهبرداری منصفانه و متعارف :آب مانند همه رسمایههای
موجود در این عامل ظرفیت محدودی دارد و بیانتها نیست .فلذا
بهرهبرداری آن با رعایت انصاف و معیارهای متعارف و قابل قبول
همۀ انسانها ،یک رضورت است .انصاف و معیارهای مورد قبول
همگان ،تجلیات وجدانی و اخالقی برآمده از ارزیابیهای صحیح و
بیناالذهانی جوامع برشی است.
چهار) اصل منع آسیب و رضر :اینکه نباید در قاعدهگذاری یا
بهرهبرداری از هر امکانی یا حقی به گونهای عمل کرد که به دیگری
صدمه یا رضر وآسیب وارد شود ،یکی از شناختهترین معیارهای
اخالقی مورد توافق همه فرهنگهاست که از دیرباز تاکنون در قالب
اصل حقوقی نیز منشاء بسیاری از قواعد و معیارها واقع شده است
ودر حوزۀ آب نیز محوریت دارد.
پنج) اصل پذیرش تاوان رضررسانی یا آلودهسازی :این اصل مبتنی بر
نرشیه آب و توسعه پایدار

این اندیشه اخالقی است که هر کس باید بار گناه و تقصیر خویش را
برعهده داشته باشد .این اصل حتی کاربرد پیشگیرانه نیز دارد؛ چرا که
وقتی مسئولیت بیتوجهی به موازین اخالقی وحقوقی مد نظر قرار گیرد،
میتواند خود موجب جلوگیری از عملکرد خالف در حوزه آب شود.
شش) اصل مشارکت عمومی :در مدیریت منابع آب باید به منافع
همۀ گروهها بهویژه گروههای آسیبپذیر و کسانی که کمرت صدای
آنها شنیده میشود و در قدرت سیاسی کمرت حضور دارند ،توجه شود.
همۀ افراد و گروهها میتوانند از طریق آموزش انتشار آزاد دادههای
آب ،جلسات حضوری و مجازی ،گفتگوها و سایر روشها در استفاده
و مدیریت فرآیندهای آب مشارکت کنند و نیازها و نگرانیهای خود را
مطرح کنند .این اصل یکی از جلوههای شناسایی برابری ارزش انسانی
و نیز انصاف است که خود ریشه در اخالق دارد.
هفت) اصل هزینه در برابر منفعت :اشخاصی که از آب استفاده میکنند،
باید هزینههای وارد بر طبیعت و تحمیل شده بر دیگر اشخاص را جربان
کنند .طبیعت منبع محدود است و به شخص خاصی تعلق ندارد .بلکه
متعلق به عموم ،دولت و جامعه است .انسانها باید برای استفاده از
منابع طبیعی حق امتیاز یا هزینه بپردازند و اگر شخصی از منابع محلی
دیگری استفاده میکند ،باید خسارات وارد بر مردمان آن منطقه را جربان
کند .همچنین دولت باید سیاست قیمتگذاری مناسب آب را اعامل کند.
هشت) اصل رصفهجویی :این اصل بدین معناست که افرا ِد در
مجاورت آب ،نباید بیش از نیاز واقعی خود از آن استفاده کنند .شخص
باید برای نیازهای اولیه زندگی و آسایش و حفظ زیستبوم محلی از
آب بهرهبرداری کند و آب مازاد یا به نقاط فاقد آب منتقل شود یا برای
نسلهای آینده ،نگهداری شود.
نه) اصل معامله سامل و داد و ستد :این اصل بدین معناست که آب
ذخیره شده و مازاد از مقدار تخصیص یافته ،میتواند به عنوان یک
کاال در بازار آب از طریق بانکهای آب ،مورد مبادله و انتقال و
معامله قرار گیرد.
ده) اصل استفاده چندگانه و مفید از آب :به جز وابستگی بیولوژیکی
انسان به آب ،دیگر کاربردهای آب امتیاز ویژهای ندارند و باید برابر
در نظر گرفته شوند .بنابراین برای استفاده مفید از آب ،میتوان از آنها
در بخشهای مختلف استفادههای متعدد کرد .مثالً ایجاد نیروگاه آبی
برای استفاده آبیاری و تولید برق.
یازده) اصل مجاورت :چون توزیع منابع آب شیرین از نظر مکانی و
فصلی برابر نیست و این امر دسرتسی فیزیکی به منابع آب شیرین را
با مشکل مواجه میکند و همچنین در بسیاری موارد زمین باالدست
در مالکیت خصوصی یا تحت صالحیت کشور دیگری است که مانع
قانونی برای دسرتسی به آب وجود دارد ،حق تقدم استفاده از آب
مطرح میشود .اصل مجاورت به این معناست که در صورت نیاز به
آب ،اولین انتخاب ،استفاده از منابع آب نزدیک است و افراد مجاور
آب در استفاده از آن بر افرادی که دورتر زندگی میکنند ،اولویت
دارند .این اولویت یک امتیاز نیست ،بلکه فقط به دلیل وضعیت
مطلوب آنهاست .البته استفاده از آب باید به نحوی باشد که بر منافع
مرشوع سایر کاربران تأثیر نگذارد .فلذا آلودگی آب و تخریب جریان
طبیعی آب ،هم غیراخالقی و هم خالف موازین حقوقی است.
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یادداشت کوتاه
محمد عابدی /استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

برای نشان دادن تأثیر اخالق بر قوانین حاکم بر آب ،الزم است برخی
مصادیق مهم اصول کلی حقوقی برخاسته از اخالق و تأثیر آن را در
مقررات داخلی و بیناملللی ،بررسی کنیم.
الف) اصل منزلت انسان و حق بر آب :انسان ذاتاً از کرامت و منزلت
برخوردار است و تعبیر قرآنی« َولَ َق ْد كَ َّر ْم َنا بَ ِنی آ َد َم » یک هنجار اخالقی
است که در آموزشهای دینی بر آن تأکید شده است .مادۀ  ۳اعالمیۀ
جهانی حقوق برش و اخالق زیستی در ذیل عنوان «کرامت انسانی
و حقوق برش» مقرر میدارد« :یک -کرامت انسانی ،حقوق برش و
آزادیهای اساسی باید به طور کامل رعایت شود .دو -منافع و رفاه افراد
باید بر منافع دانش یا جامعه اولویت داشته باشد ».همچنین ،ماده ۱۴
این اعالمیه با عنوان «مسئولیت اجتامعی و سالمت» اعالم کرده است
که «یک -ارتقا سالمت و توسعه اجتامعی مردم در قسمتهایی که
همه جامعه در آن مشرتک هستند ،هدف اصلی دولتهاست .دو -با
توجه به اینکه برخورداری از باالترین سطح دستیابی به سالمت ،بدون
تفاوت نژادی ،مذهبی ،عقاید سیاسی و رشایط اقتصادی و اجتامعی،
یکی از حقوق اساسی هر انسانی هست ،پیرشفت علم و فناوری باید
به دسرتسی به آب و غذای کافی بیانجامد» .پس ،حق بر آب ،یک حق
اساسی برش است که توسط هیچ کس و هیچ قدرتی منیتوان آن را
سلب کرد و مطابق این حق هر کس حق دارد به اندازه تأمین نیازهای
اولیهاش به راحتی آب در اختیار داشته باشد .مطابق ماده  ۱۷قواعد
برلین ،حق بر آب مستلزم دسرتسی به آب کافی ،ایمن ،قابل دسرتسی از
حیث فیزیکی و مقرون به رصفه جهت تأمین نیازهای حیاتی شخصی
انسانی است و زنان و مردان به طور مساوی از آن برخوردارند.
به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،مردم
ایران ،از هر قوم و قبیله که باشند ،از حقوق مساوی برخوردارند و
رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد» .همچنین،
حسب اصل بیستم «همه افراد ملت ،اعم از زن و مرد ،یکسان
در حامیت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی ،سیاسی،
اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند».
مطابق اصل چهل و هشتم ،در بهرهبرداری از منابع طبیعی ...باید
تبعیض در کار نباشد»...
قانون توزیع عادالنه آب با اینکه از عنوان زیباپسند «توزیع عادالنه
آب» سخن گفته است و همۀ آبها را از مشرتکات دانسته که طبق
مصالح عموم باید از آنها بهرهبرداری شود؛ لیکن ،به نظر میرسد
عدالت توزیعی تحقق نیافته؛ چون ،از یک سو ،حقابههای موجود را
به رسمیت شناخته و از سوی دیگر ،صدور پروانه مرصف ،با رعایت
حق تقدم ،صادر میشود (ماده  ۲۲قانون توزیع عادالنه آب) .بنابراین،
هامنگونه که در عمل مشاهده میشود ،عدهای بسیار قلیلی از
شهروندان فرصت استفاده از منابع آب کشور را پیدا میکنند و این
امتیاز ویژه ،به عنوان یک حق مالی و به تبع اراضی ،به نسلهای
بعدی آنان منتقل میشود.
ب -اصل منع ارضار به غیر و لزوم تدارک زیان :اخالق ورود رضر
به دیگری را منع و رسزنش میکند و تدارک زیان وارد شده را الزم
میداند .اصل الرضر که در حدیث نبوی «الرضر و الرضار فی االسالم»
تبلور یافته ،همزاد اصل آزادی انسانها بوده است .این اصل در ماده

نقش اخالق در اصول کلی حاکم

بر آب در مقررات بینالمللی و
داخلی

«هنگامی که پدری از فیلسوفی خواست که او را درباره بهرتین راه
تربیت پرس خود در زمینۀ مسائل اخالقگرایانه پند دهد ،چنین پاسخ
1
داد :او را تبعه دولتی بساز که قوانین خوب دارد».
قواعد و مقررات حقوقی ،به ظاهر ،از نیروی سیاسی دولتها
رسچشمه میگیرند .لیکن ،دولتها در ایجاد این مقررات آزاد نیستند
و در کنار نفوذ عوامل اقتصادی و سیاسی در امر قانونگذاری ،رعایت
قواعد اخالقی برای استقرار عدالت و تأمین نظم ،الزامی است .2قانونی
که از رسچشمه اخالق سیراب شود با دو پشتوانۀ تضمینهای دولتی و
وجدانی ،الزماالجرا میشود .برخی متفکران ریشۀ متام قواعد حقوقی
را در اخالق جستجو میکنند .بیجهت نیست که کتاب «قواعد اخالقی
در تعهدات مدنی» اثر ژرژ ریپر ،یکی از حقوقدانان بزرگ قرن بیستم،
جایزه کتاب سال فرانسه را دریافت کرده بود.
مشهور است که میگویند رشافت قانون به عادالنهبودن قانون است.
هامنگونه که معیار رشعیبودن یک حکم ،انطباق آن با عدالت
است ،مطابق تئوری «زاید بودن عدالت» فضیلت عدالت فضیلتی
برتر یا جدا از دیگر فضایل نیست ،بلکه عین فضایل اخالقی است.
علم اخالق بیان مرشوح یک فضیلت بیش نیست و آن فضیلت،
عدالت است که سایه خود را بر خلقیات ،گفتار ،کردار و روابط
فردی و جمعی افکنده است.3
هریک از حقوق و اخالق برای ادامه حیات خود نیاز به وجود حداقلی
از دیگری در جامعه دارد .زیرا از یک سو الزمۀ بقاء یک نظام حقوقی،
تأمین حداقل عدالت است و تأمین حداقل عدالت با احرتام به اراده
فرد محقق میشود و با فراهم بودن ارادۀ آزاد افراد است که میتوان از
اخالقیبودن ا َعامل سخن گفت .از سوی دیگر تا وقتی اکرثیت اعضای
جامعه از حداقلی از فضایل اخالقی ،بهویژه فضیلت عدالتخواهی،
برخوردار نباشند ،نباید انتظار داشت که یک نظام حقوقی بتواند
حداقلی از عدالت را تأمین کند .بر این مبناست که حقوق و اخالق را،
به لحاظ وجودی ،الزم و ملزوم یکدیگر شناختهاند.4
اخالق هنجارهای آرمانی هستند که نوعاً جنبۀ انتزاعی دارند و برای
آنکه بتوانند عینیت بیابند و لباس قانون الزماالجرا را بپوشند باید
از مجرای اصول کلی حقوقی عبور کند .این اصول کلی حقوقی را
میتوان در مقررات و کنوانسیونهای بیناملللی و دو قانون اصلی
حاکم بر حقوق آب ،یعنی«قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب
سال  ۱۳۴۷و «قانون توزیع عادالنه آب» مصوب  ۱۳۶۱مشاهده کرد.
«کنوانسیون مربوط به حقوق استفادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای
بین املللی» مصوب  ۲۱می ( ۱۹۹۷کنوانسیون نیویورک) تعدادی از
اصول کلی حاکم بر استفاده از آبراهههای بیناملللی را بیان کرده
است که ریشههای این اصول در هنجارهای اخالقی یافت میشود.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 ۷کنوانسیون نیویورک نیز مورد توجه قرار گرفته و حسب بند یک آن،
دولتهای آبراهی باید در هنگام بهرهبرداری از یک آبراه بیناملللی در
رسزمین خود متام اقدامات مقتضی را جهت پیشگیری از ورود زیان
قابل توجه به سایر دولتهای آبراهی اتخاذ کند .این بند ریشه در این
اصل اخالقی برخاسته از عقل عملی دارد که پیشگیری بهرت از درمان
است .به موجب بند دو ،در صورت ورود زیان ناشی از استفاده از
یک آبراهه بیناملللیِ ،
دولت واردکنندۀ زیان ،مکلف به اتخاذ اقدامات
مقتضی برای کاهش خسارت و پرداخت غرامت میباشد.
مادۀ  ۳۵قانون آب و نحوه ملی شدن آن ،در مقام بیان اصل جربان
خسارت و شیوه تدارک زیان است .مطابق آن در صورتی که در اثر حفر
چاه یا قنات جدید ،آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود،
حسب مورد ،مالک چاه یا ِ
قنات مترضر ،میتواند با رشکت در هزینۀ
بهرهبرداری در استفاده از چاه یا قنات جدید رشیک شود و یا اینکه
صاحب چاه یا قنات جدید ،خسارات فرد مترضر را جربان کند .مفاد این
اصل در مادۀ  ۱۴قانون توزیع عادالنه آب تکرار شده است.
پ -اصل بهرهبرداری و مشارکت منصفانه و متعارف :کنوانسیون
نیویورک در مواد  ۵و  ۶از این اصل و معیارهای موثر در بهرهبرداری
منصفانه و متعارف ،سخن گفته است .حسب بند یک مادۀ ،۵
دولتها باید در رسزمین خود از یک آبراه بیناملللی به شیوهای
منصفانه و متعارف بهرهبرداری کنند و به موجب بند دو ،دولتهای
آبراهی باید در استفاده ،توسعه و محافظت از یک آبراه بیناملللی
به شیوۀ منصفانه و متعارف ،مشارکت کنند .این بند یادآور یک اصل
اخالقی است که «من له الغنم ،فعلیه الغرم» یعنی هر کس منافع
را بربد ،هزینهها را باید پرداخت کند .مادۀ  ۱۴قواعد برلین بیان
میدارد ،در تعیین استفاده منصفانه و متعارف دولتها باید ابتدائا
آب ها را برای تأمین نیازهای حیاتی برش تخصیص دهند .مطابق
بند یک ماده  ۱۰کنوانسیون نیویورک ،قاعدتاً هیچ استفادهای از
یک آبراهۀ بیناملللی بر سایر استفادهها رجحان ذاتی ندارد ،لیکن
حسب بند دو آن ،در صورت بروز اختالف بین استفادههای انجام
گرفته از یک آبراهۀ بیناملللی ،این اختالف باید با عنایت ویژه به
الزامات نیازهای حیاتی انسانی ،حل و فصل شود.
ماده  ۴قانون آب و نحوه ملی شدن آن که صدور پروانۀ مرصف آب
را مقید به استفاده مفید و معقول منوده و ماده  ۵آن قانون که مقرر
داشته در صورتی که حقابههای موجود به مرصف مفید نرسد ،دولت

نرشیه آب و توسعه پایدار

میتواند در تعیین میزان حقابههای مرصفکنندگان تجدیدنظر کند و
نیز ماده  ۲۵قانون توزیع عادالنه آب که مرصف و اتالف غیرمعقول
(غیرمتعارف) آب را منع کرده است ،همگی بیانگر حاکمیت اصل
بهرهبرداری منصفانه و متعارف بر آب است.
ت -اصل منع آلودگی آب و پرداخت توسط آلودهکننده :تکلیف
اخالقی خودداری از آلودگی آب که در اخالق مذهبی نیز مورد تأکید
قرار گرفته و با تعبیر شاعرانه «آب را گل نکنیم» در زبان فارسی معارص
شهرت یافته است ،در کنوانسیون نیویورک مورد توجه قرار گرفته و
حسب بند دوم ماده  ۲۱آن ،دولتهای آبراهی باید منفردا ً و در
صورت لزوم مشرتکاً از آلودگی یک آبراه بیناملللی که به محیطزیست
و سالمت ایمنی برش زیان وارد کند ،خودداری و در صورت وقوع
آلودگی ،آن را کاهش داده و کنرتل کنند.
به موجب اصل پنجاهم در جمهوری اسالمی« ،حفاظت محیطزیست
که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتامعی روبه
رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد ،از این رو
فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب
غیرقابل جربان آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است ».همچنین ،ماده ۲۷
قانون آب و نحوه ملی شدن آن در مقام بیان اصل منع آلودگی آب،
دارندگان پروانه چاه را موظف ساخته که طبق مقررات بهداشتی
عمل کنند و برای جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه مسئول هستند.
بعالوه ،ماده  ۵۵این قانون و مواد  ۴۶و  ۴۷قانون توزیع عادالنه
آب ،ضمن بیان این اصل ،مقرر کرده «موسسات متولی بهرهبرداری
مرصف شهری یا صنعتی یا معدنی آب ،موظفند طرح تصفیه آب و
دفع فاضالب را اجرا کنند».
پینوشت:
 -1هگل ،گ .1378 .عنارص فلسفه حق ،ترجمه مهبد ایرانی طلب،
تهران ،نرش قطره.
 -2کاتوزیان ،ن  .1380فلسفه حقوق ،جلد اول (تعریف و ماهیت
حقوق) ،چاپ دوم ،رشکت سهامی انتشار .ص.587
 -3رسوش ،ع .۱۳۸۹ .اخالق خدایان .نارش طرح نو .ص .۷
 -4هارت ،هربرت .ترجمه محمد راسخ .1388 .آزادی ،اخالق ،قانون
(درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی) .انتشارات طرح نو.
چاپ دوم.
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یادداشت کوتاه
کاملالدین نارصی /دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

برکشیده شده (ناشی از اضطراری که از بحرانهای آبی روی منوده
است) ،بازهم به طور معناداری سایۀ مباحث فنی بر نظامهای
تصمیمگیری ،مدیریتی و اجرایی حوزۀ آب سنگینی میکند.
انتظار میرود که نهادهای اجرایی موثر در حوزهی آب در
چارچوب قانون و شیوهنامهها به ایفای وظایف بپردازند .از اینرو
پنداشت درستی است که قانونهای ما باید اخالقی باشند تا در
فرآیندهای مدیریتی ما نیز جایی برای اخالق باز شود .ولی در
عمل کمرت میتوان نشانی از این امر دید .نگاهی به «قانون توزیع
عادالنه آب» میتواند گویای موضوعاتی باشد .نام این قانون خود
از امری اخالقی یعنی عدالت ،خرب میدهد .ولی محتوا ،چنین
القا منیکند .برای منونه این قانون به وزارت نیرو اجازه میدهد
برای هر آبی که «بدون مرصف مانده» یا «آبهای زاید بر مرصف
که به دریاچهها ،دریاها و انهار میریزند» یا حتی آبهایی که
«در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارندۀ پروانه به مرصف
نرسیدهاند» (بطور کلی هر آبی که هنوز توسط انسان به مرصف
نرسیده است) ،مجوز بهرهبرداری صادر مناید .این گزاره به روشنی
از اخالق تهی است و آشکارا نگاهی متامیتخواهانه و سوداگرانه
به آب دارد .در این دیدگاه اصوالً آبی مفید است که به مرصفی
برسد به عبارتی برای انسان سودی مادی به همراه آورد و وارد
چرخۀ ارزش تبادلی گردد .سوای وجه اقتصادی ،از پس کالن
روایت این گزاره ،انسان محوری (اومانیسم) آشکاری منایان است.
هر آبی که از چنگال مرصف انسان خارج است ،گویی زاید است
و هدر میرود و باید هرچه زودتر مرصفی برای آن تعریف منود.
این روایتی متامیتخواهانه از اومانیسم حریص و مرصفگرا است
که یکرسه از اخالق تهی شده است .برای هیچ جاندار دیگری
جز انسان جایگاهی برای استفاده از آب فرض نشده و ارزشی
برای آب جز از طریق کاالشدگی متصور نیست .نگاهی رسارس
فنی و سختافزاری که جز به بهره و بهرهبرداری منیاندیشد.
در طول چند دهه گذشته ،غالب نهادهای مدیریتی و اجرایی
ما در این مسیر جهدی بلیغ داشتهاند تا مبادا قطره آبی «هدر»
برود و هر کاربری آبمحوری را تا حد امکان گسرتاندهاند .نگاهی
به گفتگوها و اظهارنظرهای مسئوالن درباره منت یا پیرامون
برنامههای توسعه کشور ،این سپهر فکری و اجرایی را به خوبی
نشان میدهد.
در پس اندیشههایی که اجازه خشکاندن رودها و تاالبها
با احداث سازههای عظیم یا انتقال آب را داده و رشیانهای
حیات کشور را مسدود ساخته یا زمینۀ توسعه کاشت آببَرترین
محصوالت (نظیر برنج) در خشکترین نقاط کشور را فراهم منوده
نیز ،چهرۀ بیاخالقی رسک میکشد که حرمتی برای رسزمین و
ویژگیهای ذاتی آن و توسعه پایدار قائل نیست.
در نتیجه چنین رویکردی ،تهیسازی منابع آبی کشور تا جایی پیش
رفته که ما را رودرروی فاجعهای متام عیار ،پیچیده ،چند بُعدی
و تا حدی برگشتناپذیر قرار داده و کشورمان را به درس عربتی
بیناملللی بدل ساخته است .پیداست که هیچ قید اخالقی در کار
نبوده تا توسعه را مقید سازد .امروزه میدانیم (و این دانسنت به
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سیطره گفتامن مدرنیه بر جهان ،مقتضیاتی داشته و ویژگیهایی
را تحمیل منوده است .علم نوین ،با رویکرد پوزیتویستی به ویژه
در حوزه علوم تجربی ،یکی از بارزترین پیرشانهای گفتامن مدرن
است که میل به جهانشمولی دارد .سیر درونی دانش نوین در
دوران پسارنسانس به گونهای پیش رفته که به تخصصگرایی مفرط
و واگرایی ساحتهای مختلف علم انجامیده است .تخصصگرایی
هرچند موتور محرکه بسیار قدرمتندی برای دانش نوین بوده ،اما
تکساحتی بودن بسیاری از دستاوردهای آن موجب جداسازی
بخشهایی از دانش گردیده که رسشتی پیوسته و همبسته دارند
و دیوارهایی نادیدنی میان طیف دانستههای برشی استوار کرده
و جزیرههایی منفصل از دانش ،پدید آورده است .این وضعیت،
هستیشناسی همهجانبهنگر و شناخت جامع و سیستمی از
پدیدههای چند ساحتی را دشوار ساخته است.
پیداست که در چند دهۀ اخیر رویکرد اصالحگرایانه به سمت
همگرایی شاخههای علم ،منجربه ظهور دانشهای ارزشمند
میانرشتهای و فرارشتهای گشته و پارهای گسستهای خودساخته
را التیام داده و رویکرد به شناخت تنیدگی بافتار را سهولت
بخشیده است .با اینحال میراثی که برجای مانده و روششناسی
غالب دانش نوین مبتنی بر فروکاستگرایی (،)Reductionism
همچنان دستاندرکار و سخت پابرجا است.
به عنوان یکی از عواقب چنین رویکردی ،میتوان به «اخالقزدایی»
از بسیاری از ساحتهای علوم تجربی اشاره منود .زدودن تدریجی
اخالق از بسیاری از گفتامنهای علوم تجربی ،گاه محصول جانبی
روششناسی بسیار پرقدرت فرکاستگرایانه و گاهی نیز به صورت
آگاهانه و هدفمند بوده است.
آب ،پدیدهای است که در هر رکن رسزمین و جامعه ،سیالن و
جریان دارد و روشن است که در این مقوله ،اخالق ،جایگاهی کهن
و ریشهدار دارد .اما علم تجربی در طول سالیان ،عمدتاً آب را به
حوزههای خاصی فروکاسته ،آن را بیشرت فنی منوده و تا حد زیادی
اخالقزدایی کرده است .گرچه این تقلیل ،به متامی نیست و در باب
آب از هر جنبهای سخن گفته میشود و میتوان نشان آن را جست؛
اما یک مرور اجاملی به سادگی آشکار میسازد که پرداخنت به آب
از منظر فنی تا چه حد بر سایر جنبهها غلبه یافته است .گرچه
شاخهای از علم با هویت مستقل به «آبشناسی» (هیدرولوژی)
اختصاص یافته ،اما در واقع بیشرتین دانش و روشی که در ذیل
این شاخۀ علمی قرار میگیرد ،فنی است .مباحث اجتامعی و
فرهنگی با اختالف بسیاری ،کمرنگتر و کموزنتر هستند .حتی
در رویکردهای اخیر به آب که مباحث اجتامعی بیش از پیش
نرشیه آب و توسعه پایدار
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رنج و هزینۀ گران حاصل شده است) که اگر فنساالری را مقید
نسازیم ،تالشش برای بلعیدن منابع و هرچه بزرگتر شدن ،پایانی
ندارد .آزادسازی فنساالری از قید اخالق (که گاه نام توسعه بر آن
مینهیم) ،توانسته و میتواند ما را به لبۀ پرتگاه سقوط برساند.
الزم است اخالق بهرهبرداری را به درستی تعریف مناییم .آب را نه
به عنوان منبعی برای مرصف ،بلکه به عنوان دارایی متام باشندگان
رسزمین (نه رصفاً انسان) به رسمیت بشناسیم و اندیشۀ سوداگرانه
را از آن دور مناییم .اخالق استفاده از آب نیز ما را از هر کاربری
ارسافگرانه و بیپروا باز میدارد .اخالق آب میتواند در قالب
اخالق حرفهای و اخالق توسعه ،پدیدار شود و در قانونهای
مربوطه نیز جایگاه درخور خویش را بیابد.
حرمت نهادن به آب و رسزمین ،امری اخالقی است که آنگاه
که قصد پدیداری میکند در قامت آنچه که پارادایم توسعه
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پایدار خوانده میشود ،جلوهگر میگردد .یکی از ارکان توسعه
پایدار ،تالش هرچه بیشرت برای «سازگاری» به جای تغییر و حفظ
«پایداری» به جای تولید است .اینها تجلی هامن امر اخالقیِ
حرمت نهادن به رسزمین است که میتواند در قالب قانون
پدیدار شود .مدرنیته مجهز به فنآوری ما را به رسکشی در برابر
طبیعت و تالش برای استیالی بر آن و تغییر هر آنچه منیپسندد
و محدودیت میشمرد ،میخواند که امروز به روشنی میبینیم
حاصلی جز تباهی ندارد .لذا امر اخالقی رضورت مییابد تا ما را
به فضیلت فروتنی و تأمل و درنگ بخواند و بر حرص و آزمندی
بیپایان برش مهار زند .کم نیستند فرهیختگانی که باور دارند
معضالت حوزۀ آب و محیطزیست در نهایت امری اخالقی است و
تنها با قانونهای اخالقمدار است که شاید بتوانیم این غول چراغ
جادو را به جای اولش بازگردانیم.
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چکیده

Abstract

Ecological and social science researchers have long faced the
challenge of modeling the intrinsic complexity of socio-ecological systems. A popular approach to understand and investigate these systems is agent-based modeling, which has
been used not only in ecological sciences but in many other
disciplines over the years and has become a widely used tool
nowadays. Despite the importance of this modeling approach,
there was no standard protocol to make and present these
models by 2006. Hence, several expert modelers who covered
a wide range of areas in ecology suggested the ODD protocol (Overview, design concepts, and details) as a standard for
describing individual-based models (e.g., agent-based models) in 2006. After that, some providers of the first version of
the ODD protocol have developed an updated version of this
protocol in 2010 to resolve problems and ambiguities of the
original version, as an alternative for the previous version, by
reviewing research that used this protocol. Then, considering the fundamental role of human decisions in agent-based
modeling, a new version of this protocol named ODD+D was
introduced in 2013, specifically for this modeling approach.
The purpose of the ODD+D protocol was the development
and modification of the ODD protocol to create a standard
for describing agent-based models so that it can consider human decision-making within itself. Due to the importance of
applying this protocol in the structure of agent-based modeling studies, the present research introduces the ODD protocol, reviews its evolution over recent years, and addresses the
detailed description of different versions.
Keywords: ODD Protocol, ODD+D Protocol, Agent-Based

محققین علوم اکولوژی و اجتامعی مدتها است که با چالش نحوه
اکولوژی مواجه-مدلسازی پیچیدگیهای ذاتی سیستمهای اجتامعی
، یک رویکرد معمول برای درک و بررسی این سیستمها.هستند
مدلسازی عاملبنیان است که در طی سالیان گذشته نهتنها در علوم
 بلکه در بسیاری از رشتههای دیگر مورد استفاده قرار،اکولوژیکی
 با این.گرفته و امروزه به ابزاری با کاربرد گسرتده تبدیل شده است
 هیچ رویه2006  تا سال،وجود برخالف اهمیت این رویکرد مدلسازی
.استانداردی برای ساخت و ارائه مدلهای عاملبنیان وجود نداشت
 تعدادی از مدلسازان با طیف وسیعی از2006  در سال،از این رو
 مفاهیم، (مرور اجاملیODD  رویهای تحتعنوان،حوزهها در اکولوژی
طراحی و جزئیات) را بهعنوان استانداردی برای توصیف رویکردهای
 در ادامه.محور (ازجمله عاملبنیان) پیشنهاد کردند-مدلسازی فرد
 با مروری بر تحقیقاتی2010 تعدادی از ارائهدهندگان این رویه در سال
 نسخه بهروزرسانیشده آن،که از نسخه اولیه آن استفاده کرده بودند
را بهمنظور رفع مشکالت و ابهامات نسخه اولیه توسعه و ارائه دادند
 سپس باتوجهبه نقش.و بهعنوان جایگزین نسخه قبلی معرفی کردند
 نسخه جدیدی،اساسی تصمیامت انسانی در مدلسازی عاملبنیان
 بهطور خاص برای این رویکردODD+D از این رویه تحت عنوان
 توسعه و اصالح، هدف نسخه جدید. ارائه شد2013 مدلسازی در سال
رویه بهمنظور ایجاد استانداردی برای توصیف مدلهای عاملبنیان بود؛
به با توجه.بهنحویکه تصمیمگیری انسانی را درون خود لحاظ کند
،اهمیت استفاده از این رویه در ساختار تحقیقات مدلسازی عاملبنیان
 مروری بر سیر تحول آن در سالهای،ODD این مقاله به معرفی رویه
.اخیر و رشح مفصل آن در نسخههای متعدد میپردازد
، مدلسازی عامل بنیان،ODD+D  رویه،ODD  رویه:واژ ههای كلیدی
. سیستمهای انطباقپذیر پیچیده،تصمیمگیری انسانی
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مقدمه

ایجاد و توسعه مدلهای عامل بنیان معرفی شدهاند (قلعهبان
تکمهداش و همکاران .)1394 ،باتوجهبهاینکه سیستم آب شهری
بهعنوان یک سیستم انطباقپذیر پیچیده شناخته میشود (برای
مطالعه بیشرت به شاهنگیان و همکاران (1399b؛  )1399aمراجعه
شود) ،پیرشفتهای چشمگیری در سالهای اخیر در زمینه کاربرد
این رویکرد مدلسازی در حوزه مدیریت منابع آب و بهویژه مدیریت
آب شهری صورت گرفته و بهتبع آن ،زمینههای تحقیقاتی گسرتدهای
ایجاد شدهاند (شاهنگیان و همکاران .)1399b ،مدلهای عامل بنیان
7
( ،)ABMبر ارائه تعامالت بین موجودیتهای مستقل 6و ناهمگن
در یک سیستم که بهعنوان عامل شناخته میشوند و مطابق با برخی
از قوانین با یکدیگر تعامل دارند و نیز بر کشف پدیدهها و رفتارهای
نوظهور کوچک مقیاس (میکرو) که ناشی از پیامدهای بزرگمقیاس
(ماکرو) و در نتیجه تعامالت و یادگیری بین موجودیتهای فردی
است ،مترکز دارند ( Kellyو همکاران2013 ،؛  Meiو همکاران،
 .)2015یک مدل عامل بنیان ،معموالً یک برنامه کامپیوتری است
که یک بازیگر (عامل) موجود در یک محیط را شبیهسازی میکند.
این بازیگر اطالعاتی را درباره محیط خود دریافت میکند و اهدافی
دارد .همچنین قادر است اقداماتی برای تغییر محیط پیرامون و
تحقق اهداف خود انجام دهد .عالوهبر این ،یک عامل میتواند
اطالعاتی را از سایر عاملها دریافت کرده و با آنها تعامل برقرار کند
( .)2007 ،Zechmanبنابراین شبیهسازی عامل بنیان ،بیان رصیح و
خاصی را از رفتار هر فرد یا عامل موجود در سیستم شبیهسازیشده
با سایر تکنیکهای شبیهسازی میکرو به اشرتاک میگذارد و با ایجاد
عاملها و محیطی که در آن با یکدیگر تعامل میکنند ،آغاز میشود
و با تجزیه و تحلیل رفتار تجمعی مشاهدهشده ،پایان مییابد
( López-Paredesو همکاران.)2005 ،
توصیف شفاف و روشن از شبیهسازیها بهگونهای که سایر محققان
بتوانند یک شبیهسازی را درک کنند ،موضوع مهمی در پیرشفت علمی
و استفاده از شبیهسازیهای پیچیده (از جمله مدلهای عامل بنیان)
است .این موضوع میتواند )1( :به ارزیابی و درک کاملی از نتایج
شبیهسازی برای خوانندگانی که شبیهسازیها را برای بررسی و تجزیه و
تحلیل با محققان دیگر تکرار میکنند ،منجر شود؛ ( )2به انتقال دانش
لحاظشده در شبیهسازیها ،از یک دامنه (حوزه) به دامنه دیگر کمک
کند؛ و ( )3امکان شبیهسازیها برای مقایسه بهرت را فراهم کند که این
موضوع ،بهنوبه خود عامل مهمی برای استفاده دقیقتر و مفیدتر از
شبیهسازیها است ( Grimmو همکاران .)2017 ،برخالف اهمیت
شفافیت در نحوه ایجاد و ساختار مدلهای عامل بنیان بهمنظور
توسعه آنها در تحقیقات بعدی ،تا سال  2006هیچ رویه 8استانداردی
برای توصیف چنین مدلهای شبیهسازیای وجود نداشت که این امر
میتوانست درک و بازتولید آنها را دشوار کند ( Grimmو همکاران،
 .)2006در نتیجه ،مدلسازیهای انجامشده دو کاستی اساسی داشتند
که به رشح ذیل میباشد ( Müllerو همکاران:)2013 ،

طراحی و پیادهسازی سیاستهای مؤثر محیطزیستی ،نیازمند درک
جامعی از فرآیندهای سیستم ،تعامالت پیچیده بین آنها و چگونگی
پاسخ آنها به تغییرات مختلف است ( Kellyو همکاران.)2013 ،
محققین علوم اکولوژی و اجتامعی مدتها است که با چالش نحوه
و چگونگی مدلسازی پیچیدگیهای ذاتی بسیاری از سیستمهای
اکولوژیکی ،اجتامعی یا اجتامعی-اکولوژیکی که در دنیای واقعی
وجود دارند ،مواجه هستند ( Grimmو همکاران .)2010 ،این
سیستمهای پیچیده ،باید به کمک مدلهایی که میتوانند اجزای
مختلفی را دربرگیرند که هم دارای مقیاسها و دقتهای متفاوت
بوده و هم براساس فرضیات و الگوهای مختلفی که از حوزههای
علوم مختلف توسعه یافتهاند ،توصیف شوند ( Voinovو ،Shugart
 .)2013سیستمهای پیچیده ( ،1)CSسیستمهایی هستند که از
موجودیتهای تعاملی و با تعامالت غیرخطی بین آنها تشکیل
شدهاند که ممکن است به روشهای جالب و اغلب غیر منتظرهای
(گاهی حتی متناقض) رفتار کنند که توجیه آنها را پیچیده میکند
( .)2012 ،Helbingیک رویکرد برای بررسی این سیستمها ،استفاده
از مدلهای عامل بنیان ( 2)ABMاست ( Grimmو همکاران،
 )2010که با ایجاد یک جامعه مصنوعی ،همه زیرفرآیندهایی که
برای مطالعه یکپارچه سیستمهای پیچیده الزم هستند ،به یک
واحد یکپارچه متصل میکند ( Athanasiadisو همکاران.)2005 ،
رویکرد مدلسازی عامل بنیان ،بهکمک دیدگاه جزء به کل (قلعهبان
تکمهداش و همکاران1394 ،؛ شاهنگیان و همکاران،)1399c ،
ابزار مناسبی برای مطالعه سیستمهای پیچیده (2012 ،Helbing؛
 Meiو همکاران )2015 ،و جایگزینی برای تکنیکهای مدلسازی
3
سنتی است که امکان شبیهسازی رفتارهای نوظهور (بروز یافته)
را در سیستمهای انطباقپذیر پیچیده ( ،4)CASفراهم میکند
(( )2015 ،Berglundبرای مطالعه بیشرت به شاهنگیان و همکاران
(1399b؛  )1399aمراجعه شود) .مدلهای مبتنی بر فرآیند 5و بهویژه
مدلهای عاملبنیان ،میتوانند نقش مهمی در تقویت درک پویایی
سیستمهای پیچیده ایفا کنند ( Müllerو همکاران .)2013 ،رویکرد
مدلسازی عامل بنیان نسبت به سایر روشهای مدلسازی ،مزایای
متعددی دارد (شاهنگیان و همکاران )1399c ،و در دهههای اخیر به
ابزاری با کاربرد گسرتده در مطالعه و بررسی سیستمهای انطباقپذیر
پیچیده تبدیل شده است (شاهنگیان و همکاران1399a ،؛ .)1399b
امروزه رویکرد مدلسازی عامل بنیان ،در حوزههای مختلفی از علوم
از جمله اکولوژی ،ارزیابی محیطزیستی ،علوم اجتامعی ،رباتیک و
بازیهای کامپیوتری ،بهمنظور بررسی روشهایی برای دستیابی به
یک هدف مشرتک و یا توضیح یک رفتار مشرتک بهکار گرفته میشود
( López-Paredesو همکاران .)2005 ،در این زمینه نرمافزارهای
بسیاری از جمله  Swarm ،NetLogo ،RePastو  AnyLogicبرای
نرشیه آب و توسعه پایدار
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( )1استدالل در مورد انتخاب یک مدل تصمیمگیری انسانی
خاص ،اغلب بهخوبی مستند نبود و مبانی تجربی یا تئوری کافی
برای آن ارائه منیشد و یا مدل تصمیمگیری فقط براساس مورد
خاص تحقیق (بدون کاربرد در دیگر مدلها) صورت گرفته بود؛
درحالیکه تصمیمگیری در مدلهای عامل بنیان میتواند مبتنی
بر تئوریهای مختلف باشد؛ از جمله تئوری انتخاب عقالنی 9و
عقالنیت محدود( 10ارائه رویه  ODD+Dتا حد زیادی به حل
این مشکل کمک کرد)؛ و ( )2اغلب مدل بهطور شفاف (واضح
و کاملی) توصیف نشده بود تا امکان بازتولید مدل را فراهم و
ارتباطات مدل و نتایج آن را تسهیل کند که این موضوع ،مقایسه
مدل و پیرشفت آن را تا حد زیادی مختل میکرد .ازاینرو،
مدلهای اولیه عامل بنیان ،بهدلیل مستندسازی ضعیف بسیار
مورد انتقاد قرار گرفته بودند ( Grimmو همکاران.)2010 ،
در این راستا و باتوجهبه اهمیت موضوع ،تالشهای متعددی
در زمینه ایجاد یک چارچوب ،طرح طبقهبندیشده و یا رویه
استانداردی در علوم اجتامعی و کاربری اراضی ،برای ارائه و توصیف
مدلهای عامل بنیان انجام شد ( Müllerو همکاران ،)2013 ،از
جمله :ارائه یک ساختار طبقهبندیشده براساس سه الزام اجتامعی-
اکولوژیکی در مدلهای عامل بنیان ( Hareو ،)2004 ،Deadman
ارائه یک فرآیند سه مرحلهای ( Richiardiو همکاران )2006 ،و
ارائه چارچوبی تحتعنوان Parker( MR POTATOHEAD11
و همکاران .)2008 ،اما در این بین ،رویه استانداردساز ی شدهای
برای توصیف مدلهای فرد-محور (( 12)IBMشامل مدلهای عامل
بنیان ،شبیهسازی چندعامله یا سیستمهای چند عامله) که توسط
 Grimmو همکاران ( )2006پیشنهاد شده است و تحت عنوان
رویه ( ODDمرور اجاملی ،مفاهیم طراحی و جزئیات) 13شناخته
میشود ،به خوبی مورد استقبال جامعه علمی قرار گرفته است
( Müllerو همکاران .)2013 ،این رویه استاندارد که توسط 28
مدلساز با طیف گسرتدهای از زمینهها در اکولوژی ،توسعه داده
شده و مورد آزمایش قرار گرفته ( Grimmو همکاران ،)2006 ،یک
طرح استاندارد برای توصیف مدلهای فرد-محور از جمله مدلهای
عامل بنیان است؛ بهویژه برای مقاالت ژورنالی و کنفرانسی و سایر
مستندات دانشگاهی ( Grimmو همکاران .)2017 ،رویه ODD
توسط شبکه مدلسازی محاسباتی برای علوم اکولوژیکی-اجتامعی
15
( 14)CoMSES Netو کتابخانه مرکزی آنها بهنام OpenABM.
 orgتوصیه شده است ( Grimmو همکاران.)2017 ،
هدف از ارائه این رویه ،تالش برای ایجاد یک فرمت عمومی و
ساختاری استاندارد برای مدلهای فرد-محور از جمله عامل بنیان بود
تا به کمک آن بتوان توصیف کارآمدتر و کاملتری از مدلسازیها در
این حوزه داشت و بازتولید آنها را سادهتر کرد تا نهایتاً کمرت بهدالیل
غیر علمی ،مورد نقد و عدمپذیرش قرار گیرند ( Grimmو همکاران،
 .)2010این رویه ،طیف وسیعی از حوزههای مرتبط با اکولوژی را
مروری بر فرآیند توسعه رویه  ODDبهعنوان استانداردی برای مدلسازی ...

دربر میگیرد و نویسندگان آن در مجموع برای نوشنت آن ،بیش از
 200مقاله فرد-محور را مورد مطالعه قرار دادند و از آنها در تهیه
این رویه استفاده کردهاند ( Grimmو همکاران .)2006 ،برخالف
اینکه از ارائه نسخه اولیه این رویه بیش از یک دهه میگذرد ،ولی
در تحقیقات داخلی و بعضاً تحقیقات بیناملللی ردپای ملموس
و صحیحی از بهرهگیری از این رویه مشهود نیست (شاهنگیان و
همکاران .)1399d ،درحالیکه  Grimmو همکاران ( ،)2017اظهار
کردند رسمایهگذاری در یادگیری و استفاده از  ODDبسیار اندک
است؛ اما مزایای استفاده از آن هم برای کاربران این رویه و هم
برای جامعه علمی ،میتواند بسیار قابلتوجه باشد .لذا باتوجهبه
اهمیت استفاده از این رویه بهعنوان یک استاندارد در تحقیقاتی که
در ساختار مدل خود از رویکرد مدلسازی عامل بنیان بهره میگیرند،
در این مقاله به معرفی این رویه و سیر تحول آن در سالهای اخیر
و همچنین رشح مفصل آن در نسخههای متعدد پرداخته میشود.
بهاینمنظور در بخش دوم این مقاله ،رویه  ODDدر نسخههای
( 2006نسخه اولیه) و ( 2010نسخه بهروزرسانیشده) بررسی و
رشح کاملی از عنرص16های مختلف این رویه بیان میشود .در ادامه
و در بخش سوم ،نسخه جدید این رویه تحت عنوان ODD+D
که در سال  2013ارائه شده است ،بررسی میشود .هدف از نسخه
جدید ،توسعه و اصالح رویه بهمنظور ایجاد استانداردی برای توصیف
مدلهای عامل بنیان بود؛ بهنحوی که تصمیمگیری انسانی را درون
خود لحاظ کند ( Müllerو همکاران .)2013 ،رشح کامل عنرصهای
نسخه  2010این رویه ،بهمنظور آشنایی کامل با مفهوم هریک از
عنرصها ،دلیل و نحوه استفاده از آنها بوده که در نسخه  2013نیز،
با اندکی تغییرات ولی با حفظ مفاهیم مورد استفاده قرار گرفتهاند.
همچنین بهمنظور درک عمیقتر و مؤثرتری از مطالب ارائهشده در
این مقاله و بیان شفافتر و کارآمدتر از این رویه در نسخههای
مختلف آن ،سه پیوست شامل سواالت راهنامی نسخه بهروز شده
رویه ( ODDپیوست  ،)Aالگو (فرمت) راهنامی استفاده از رویه
 ODD+Dدر مقاالت (پیوست  )Bو منونهای از کاربرد این رویه در
مقاالت گذشته در حوزه مدیریت منابع آب و مدیریت آب شهری،
به همراه نقد و بررسی آن (برگرفته از شاهنگیان و همکاران)1399d ،
و اشاره به تعدادی از مقاالتی که در این حوزه از رویه  ODDیا
 ODD+Dبهره گرفتهاند (پیوست  ،)Cارائه شده است.
رویه ( ODDمرور اجاملی ،مفاهیم طراحی و جزئیات)
هامنطور که اشاره شد Grimm ،و همکاران ( )2006نسخه اولیه
رویه  ODDرا در سال  2006بهعنوان استانداردی برای توصیف
مدلهای فرد-محور از جمله مدلهای عامل بنیان ،مطرح کردند.
این نسخه رویه از سه دسته( 17جزء اصلی) شامل )1 :بررسی
اجاملی )2 ،18مفاهیم طراحی 19و  )3جزئیات 20و هفت عنرص (جزء
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فرعی) شامل )1 :هدف )2 ،21متغیرهای حالت و مقیاسها)3 ،22
فرآیند بررسی اجاملی و برنامهریزی )4 ،23مفاهیم طراحی (شامل
 9زیر عنرص) )5 ،ورودیسازی (مقادیر اولیه) )6 ،24ورودی 25و
 )7زیرمدلها 26تشکیل شده است .در این رویه دسته اول ،یعنی
بررسی اجاملی ،شامل سه عنرص  )1هدف )2 ،متغیرهای حالت و
مقیاسها و  )3فرآیند بررسی اجاملی و برنامهریزی است که مروری
بر ساختار و هدف کلی از مدل را فراهم میکند .با مطالعه این
بخش ،به رسعت میتوان از مترکز مدل ،دقت و پیچیدگی آن ایده
گرفت .پس از بررسی اجاملی ،میتوان به ساختار و بدنه برنامهای
که مدل فرد-محور ( )IBMرا در محیط یک زبان برنامهنویسی
شئگرا ( 27)OOPاجرا میکند ،اشاره کرد .این بدنه ،شامل بیان
متامی اشیا (کالسها) است که موجودیتهای مدل (انواع مختلف
افراد یا محیطها) و فرآیندهای برنامهریزی مدل را توصیف میکند
( Grimmو همکاران .)2006 ،دسته دوم ،یعنی مفاهیم طراحی که
بهعنوان عنرص نیز در این رویه حضور دارد و شامل  9زیر عنرص
است ،خود مدل را توصیف منیکند؛ بلکه مفاهیم کلی را که اساس
و زیربنای طراحی مدل هستند ،رشح میدهد .هدف از این دسته
از رویه  ،ODDپیوند طراحی مدل با مفاهیم کلی شناختهشده
در زمینه سیستمهای انطباقپذیر پیچیده است .این مفاهیم شامل
سؤاالتی است در مورد بروز (ظهور) ،نوع تعامالت بین افراد ،چه
افرادی را برای پیشبینیها در مورد رشایط آینده باید در نظر گرفت،
یا اینکه چرا و چطور تصادفی بودن در نظر گرفته میشود .با اشاره
به این چنین مفاهیمی از طراحی کلی ،هر مدل فرد-محور از جمله
عامل بنیان درون یک چارچوب بزرگرت از علم سیستمهای سازگار
پیچیده تلفیق و ادغام میشود .دسته سوم این رویه یعنی جزئیات،
شامل سه عنرص  )1ورودیسازی )2 ،ورودی و  )3زیرمدلها است
که جزئیات نادیده گرفتهشده در دسته بررسی اجاملی را نشان
میدهد .در این دسته باید زیرمدلهایی که فرآیندهای مدل را اجرا
میکنند ،با جزئیات توضیح داده شوند .استفاده از رویه  ،ODDبه
معنای استفاده دقیق از این شناسهها و به هامن ترتیبی است که
توسط این رویه مشخص شده است؛ یعنی ابتدا محتوا و اطالعات
کلی مدل (بررسی اجاملی) ،سپس مالحظات اسرتاتژیکتر (مفاهیم
طراحی) و در نهایت جزئیات فنیتر (جزئیات) ارائه شود (Grimm
و همکاران 2006 ،و .)2010
در ادامه  Grimmو همکاران ( )2010با ارزیابی کاربردهای
موجود از نسخه اولیه رویه  ،ODDبخشهایی از این رویه را
که نیازمند بهبود و شفافسازی بودند ،شناسایی و در سال 2010
نسخه بهروزسانیشده این رویه را ارائه کردند .در این ارزیابی
متامی مقاالت انتشار یافته در پایگاه علمی  Web of Scienceکه
به نسخه اولیه این رویه ارجاع دادهاند ،به لحاظ اینکه آیا فرمت
این رویه که شامل استفاده دقیق از شناسهها و توالی همه هفت
عنرص آن (نسخه اولیه رویه  )ODDاست بهطور کامل رعایت و
نرشیه آب و توسعه پایدار

دنبال شده است یا خیر ،بررسی و ارزیابی شدند .بنابراین در این
بررسی ،هریک از عنرصهای رویه بر مبنای استفاده یا عدم استفاده،
استفاده صحیح یا غلط و غیره از نسخه اولیه رویه ارزیابی شدند.
با بررسیهای انجامشده ،نسخه بهروزرسانیشده رویه  ODDبرای
رفع مشکالت و ابهامات نسخه اولیه این رویه ،جایگزین آن شده و
نسخه قبلی منسوخ شد؛ اگرچه هدف اصلی و منطق ارائهشده در
نسخه اولیه این رویه ،کامکان معترب است .بهمنظور روشن شدن
تفاوت بین عنرصهای اشاره شده در دو نسخه این رویه ،جدول
( )1ارائه و در ادامه ،هریک از عنرصهای نسخه بهروز شده این
رویه (یعنی نسخه  )2010بر مبنای مراجع  Grimmو همکاران
( )2006و ( )2010رشح داده شدهاند .براساس توصیه ارائهدهندگان
این رویه برای استفاده از رویه  ODDدر تحقیقات ،باید بهصورت
زیر به آن ارجاع داده شود ( Grimmو همکاران" :)2010 ،توصیف
مدل ،رویه ( ODDبررسی اجاملی ،مفاهیم طراحی و جزئیات) را
دنبال میکند ( Grimmو همکاران 2006 ،و  .28")2010مزایای بارز
رویه  ODDعبارتند از ( Grimmو همکاران )1 :)2010 ،ترویج
فرموالسیون دقیق از مدل )2 ،تسهیل بررسی و مقایسه مدلهای
عامل بنیان با یکدیگر و  )3ترویج رویکردهای جامعتر به مدلسازی
و تئوری .نسخه بهروزرسانیشده این رویه ،هر عنرص را بهوسیله
سواالت و توضیحاتی بررسی میکند که در ادامه مقاله بهطور کامل
رشح داده شده است.
 -1هدف
هدف کلی تحقیق از انجام مدلسازی عامل-محور چیست؟ هر
مدل باید از یک سوال ،مشکل یا فرضیه واضح و روشن رشوع
شود .بنابراین ،رویه  ODDبا رشح مخترصی از هدف یا اهداف
کلی توسعه مدل رشوع میشود .در اینجا ،در ارتباط با نحوه
عملکرد مدل توضیحی داده منیشود و فقط کاربرد آن بیان
میشود .براساس توصیه ارائهدهندگان این رویه ،بهرت است
رص در بخش مقدمه و پاراگرافی مستقل از
نویسندگان به این عن 
توضیحات هدف کلی مقاله اشاره کنند (در واقع منظور این است
که هدف ساخت مدل عامل بنیان ،بهصورت جداگانه از هدف
کل مقاله در پاراگرافی مستقل ،اما در بخش مقدمه ارائه شود)؛
زیرا خود این رویه ،مستقالً (و نه در ارتباط با کل مقاله) باید
کامل و قابلفهم باشد ( Grimmو همکاران .)2010 ،بدون ارائه
هدف مدل ،منیتوان درک کرد که چرا برخی جنبههای واقعیت
در مدل گنجانده و در مقابل ،برخی دیگر نادیده گرفته شدهاند.
همچنین ،داشنت یک فرموالسیون شفاف ،مخترص و خاص از
هدف مدل ،بسیار مهم است؛ زیرا این امر ،به اینکه چرا در یک
تحقیق نیاز به ایجاد یک مدل پیچیده وجود دارد و نویسندگان
قرار است با مدل خود چه کاری را انجام دهند ،کمک میکند
( Grimmو همکاران.)2006 ،
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 -2موجودیتها ،متغیرهای حالت و مقیاسها
چه نوع موجودیتهایی در مدل وجود دارند؟ این موجودیتها،
بهوسیلهچهمتغیرهایحالتیاخصوصیاتیتوصیفمیشوند؟دقت
و گسرته زمانی و مکانی مدل چیست؟ یک موجودیت ،یک شیء
یا بازیگر متامیز یا مجزا است که بهعنوان یک واحد رفتار میکند
و ممکن است با دیگر موجودیتها در تعامل باشد یا تحت تأثیر
عوامل محیطی بیرونی قرار بگیرد .وضعیت فعلی یک موجودیت،
توسط متغیرهای حالت یا خصوصیات آن مشخص میشود .یک
متغیر حالت یا خصوصیت ،متغیری است که یک موجودیت را از
سایر موجودیتهای هامن نوع یا دسته متامیز میکند و یا چگونگی
تغییر آن با گذشت زمان را ردیابی میکند .عالوهبر این ،توضیح
رص باید روشن کند که متغیرهای حالت میتوانند شامل
این عن 
چه ویژگیهای رفتاری و پارامرتهایی از مدل باشند ( Grimmو
همکاران .)2010 ،متغیرهای حالت میتوانند در طول زمان تغییر
کنند (وزن) و یا ثابت باقی مبانند (جنس) .متغیرهای حالت باید در
سطوح پایین یا ابتدایی تعریف شوند ،به این معنا که آنها را نتوان
توسط متغیرهای حالت دیگر محاسبه کرد؛ زیرا آنها مشخصات
مروری بر فرآیند توسعه رویه  ODDبهعنوان استانداردی برای مدلسازی ...

ابتدایی موجودیتهای مدل هستند ( Grimmو همکاران 2006 ،و
 .)2010موضوع مهم این است که نباید متغیرهای سطوح پایین را با
متغیرهایکمکییاتجمعیاشتباهگرفت.متغیرهایکمکیاطالعاتی
هستند که از موجودیتها در سطوح پایین و از طریق متغیرهای
حالت آنها ،استنباط و تجمیع میشود .انواع موجودیتهای مدل
عامل بنیان عبارتند از ( Grimmو همکاران:)2010 ،
 عاملها یا افراد :یک مدل میتواند انواع مختلفی از عاملها راداشته باشد ،مانند ارگانیسمها ،انسانها یا نهادها .در یک نوع
مشخص میتواند زیر گروههایی نیز وجود داشته باشد؛ برای منونه
انواع گیاهان و یا مراحل مختلف زندگی حیوانات.
 واحدهای مکانی (مانند سلولهای شبکه) :منونهای از متغیرهایحالت شامل موارد زیر است :مکان (موقعیت) ،لیستی از عاملهای
موجود در سلول و توصیفکنندههای رشایط محیطی که توسط
سلول منایش داده میشوند .در نقشها امکان وجود همپوشانی نیز،
وجود دارد؛ برای منونه یک سلول از شبکه ممکن است موجودیتی با
ویژگیهای خود باشد (مثل رطوبت خاک) و در عین حال ،بهعنوان
یک مکان ،ویژگی و یا ارگانیسم شناخته شود.
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 گروهی از موجودیتها :29گروههایی از عاملها هستند کهمیتوانند رفتارهای خاص خود را داشته باشند ،بهطوریکه میتوان
آنها را بهعنوان موجودیتها تفکیک کرد (مانند خانوارها) .معموالً
یک گروه بهوسیله لیستی از عاملهای خود و اقدامات خاصی
که تنها توسط آنها انجام میشود ،توصیف میشود و توسط
موجودیتهای سازنده آنها توصیف منیشود.
 محیط :درحالیکه واحدهای مکانی اغلب نشاندهنده رشایطمحیطیای هستند که در طول مکان تغییر میکند ،این موجودیت
به محیط کلی یا محرکهایی اشاره دارد که باعث بروز رفتار و پویایی
در همه عاملها یا سلولهای شبکه است .منونههایی از متغیرهای
محیطی عبارتند از :دما ،بارندگی ،قیمت و تقاضای بازار و غیره.
طول گام و افق زمانی ،اندازه سلولها و گسرته دنیای مدل و دلیل
انتخاب این مقیاسها ،باید بهطور خالصه بیان شود؛ زیرا انتخاب
مقیاس ،تصمیمی اساسی است که تعیینکننده طراحی کل مدل
است .بهعنوان منونه یک گام زمانی ،میتواند یک سال را نشان
دهد و شبیهسازیها برای  100سال اجرا شود و یک سلول شبکه
میتواند ،یک هکتار را نشان دهد و چشمانداز محیطی مدل شامل
 1000 × 1000هکتار ( 10هزار کیلومرت مربع) باشد ( Grimmو
همکاران 2006 ،و .)2010

داده میشود (بهروزرسانی غیرهمزمان) ،یا اینکه آیا مقادیر جدید
ذخیره میشوند تا زمانیکه همه عاملها این فرآیند را انجام دهند
و سپس همه به یکباره بهروز میشوند (بهروزرسانی همزمان) .در
تعریف برنامهریزی مدل ،نیاز به مشخص کردن نوع مدلسازی
زمان در صورتیکه در عنرصهای موجودیتها ،متغیرها و مقیاسها
مشخص نباشد ،وجود دارد ( Grimmو همکاران.)2010 ،
 -4مفاهیم طراحی
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• اصول اساسی
کدام مفاهیم عمومی ،نظریهها (تئوریها) ،فرضیهها یا رویکردهای
مدلسازی ،پایه و اساس طراحی مدل را تشکیل میدهند؟ باید در
مورد رابطه بین این اصول اساسی ،پیچیدگی گسرتشیافته در این مدل
و هدف از مطالعه توضیح داده شود .آنها چگونه لحاظ میشوند؟
آیا در سطح زیرمدلها بهکار گرفته میشوند یا دامنه آنها ،سطح
(کل) سیستم است؟ آیا این مدل دیدگاههایی درباره اصول اساسی
خود آنها ،یعنی دامنه ،کاربرد و فایده آنها در سناریوهای دنیای
واقعی ،اعتبارسنجی و یا اصالح آنها را ارائه میدهد؟ آیا این مدل
از تئوری جدید یا تئوریای که قبالً توسعهیافته برای خصوصیات
عاملها که پویایی سیستم 33از آن بروز میکند ،استفاده میکند؟
( Grimmو همکاران.)2010 ،
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• بروز (ظهور)
کدام پدیده در سطح سیستم واقعاً از صفات یا رفتارهای تطبیقپذیر
افراد بروز میکند و کدامیک تنها به مدل تحمیل میشود؟ (Grimm
و همکاران .)2006 ،بهعبارت دیگر ،هنگام ی که ویژگیها و
مشخصات خاصی از افراد یا محیط آنها تغییر میکند ،چه نتایجی از
مدل در روشهای پیچیده و شاید غیرقابل پیشبینی ،انتظار میرود
تفاوت داشته باشند؟ آیا نتایج دیگری وجود دارد که بهشدت تحت
تأثیر قوانین مدل باشد و کمرت به اقدامات افراد وابسته باشد و به
این ترتیب بهجای نتایج بروز یافته (نوظهور) ،نتایج ناشی از ساختار
از پیش ساختهشده برای آن باشند؟ ( Grimmو همکاران.)2010 ،
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• پذیرش
افراد در مدل چه خصوصیات تطبیقپذیری دارند که بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم ،میتواند سازگاری 36بالقوه آنها را در
پاسخ به تغییرات در خود آنها یا محیط آنها بهبود بخشند؟
( Grimmو همکاران .)2006 ،چه قوانینی برای تصمیمگیری یا
تغییر رفتار آنها در پاسخ به تغییرات در خود آنها یا محیط
آنها وجود دارد؟ آیا این صفات بهطور رصیح (مستقیم) بهدنبال
افزایش برخی از معیارهای موفقیت فردی ،باتوجهبه اهدافشان
هستند؟ یا در عوض ،آیا این صفات رصفاً باعث میشوند که
افراد رفتارهای مشاهدهشدهای را تکرار (بازتولید) کنند که بهطور
ضمنی (غیر مستقیم) فرض میشود موفقیت یا سازگاری را منتقل
میکنند؟ ( Grimmو همکاران.)2010 ،

 -3فرآیند مرور اجاملی و برنامهریزی
چه کسی (موجودیتی) ،چه کاری را و به چه ترتیبی انجام میدهد؟
چه زمانی متغیرهای حالت بهروز میشوند؟ زمان در مدل به چه
نحوی مدلسازی شده است ،بهصورت زمان گسسته یا بهعنوان
زنجیرهای پیوسته که در طول آن هر دو فرآیند پیوسته و گسسته
میتواند اتفاق بیفتد؟ بهرت است از یک شبه کد( 30توضیحی از قاعده
عملکرد یک برنامه کامپیوتری یا الگوریتمی بدون بهکار بردن یک
زبان برنامهنویسی خاص) برای توصیف برنامهریزی با متام جزئیات
استفاده شود تا بتوان به کمک آن ،دوباره مدل را اجرا کرد(" .مدل)
چه میکند؟" این اولین سوالی است که به فرآیندهای مدل اشاره
31
دارد .در این عنرص از  ODDفقط باید نامهای خود-توضیحدهنده
از فرآیندهای مدل لیست شوند .این اسامی عناوینی از زیرمدلهایی
هستند که در آخرین عنرص از  ،ODDیعنی عنرص زیرمدلها رشح
داده میشوند .فرآیندها هم توسط یکی از موجودیتهای مدل (مثل
حرکت) و هم بهوسیله یک کنرتلگر در سطوح باالتر که وظایفی
مانند بهروزرسانی برنامهها یا نوشنت خروجی برروی فایلها را به
عهده دارند (بسرت نرمافزاری  ABMمانند  Swarmو ،)NetLogo
انجام میشوند .سوال "به چه ترتیبی؟" هم بهترتیب اجرای فرآیندهای
مختلف و هم بهترتیب انجام یک فرآیند توسط مجموعهای از عوامل،
اشاره میکند .سؤال "چه زمانی متغیرها بهروزرسانی میشوند؟" ،به
این مفهوم است که آیا یک متغیر حالت بالفاصله بعد از اینکه مقدار
آن توسط یک فرآیند محاسبه شد ،مقدار جدیدی به آن اختصاص
نرشیه آب و توسعه پایدار

6

سال هشتم ،شامره 1400 ،2

• تصادفیبودن
آیا تصادفیبودن ،بخشی از مدل است؟ دالیل آنها چیست؟
( Grimmو همکاران .)2006 ،چه فرآیندهایی با فرض اینکه
تصادفی یا تا حدی تصادفی هستند ،مدل میشوند؟ آیا از
تصادفیبودن بهعنوان منونه برای باز تولید تغییرپذیری در
فرآیندهایی که برای مدلسازی دالیل واقعی تغییرپذیری مهم
نیستند ،استفاده میشود؟ آیا آن برای ایجاد وقایع مدل یا رفتارهایی
که با فرکانس مشخص اتفاق میافتند ،استفاده میشود؟ (Grimm
و همکاران.)2010 ،
• گروهی از موجودیتها (تجمع-اجتامع)
آیا افراد اجتامعاتی را تشکیل میدهند یا متعلق به تجمعاتی هستند
که بر دیگر افراد تأثیرگذار باشند و یا تحت تأثیر آنها قرار گیرند؟
چنین تجمعاتی میتوانند یک سطح واسطه مهم از سازمان در یک
مدل عامل بنیان باشند .چگونه اجتامعات منایش داده میشوند؟
آیا یک اجتامع خاص یک مشخصه بروز یافته از افراد است که در
نتیجه رفتارهای فردی گرد آمدهاند ،یا اجتامعی است که رصفاً توسط
مدلساز تعریف شده است؟ ( Grimmو همکاران.)2010 ،
45
• مشاهده
چه دادههایی از مدل عامل بنیان برای آزمودن ،درک و تجزیه و
تحلیل آن جمعآوری میشود و چگونه و چه زمانی جمعآوری
میشوند؟ ( Grimmو همکاران 2006 ،و  .)2010آیا همه دادههای
خروجی ،آزادانه استفاده میشوند یا فقط از دادههای خاصی برای
الگوبرداری از آنچه میتوان در یک مطالعه تجربی مشاهده کرد،
منونهبرداری شده و استفاده میشود؟ عنرص "مفاهیم طراحی" در
رویه  ODDاگرچه به مشخصات قطعی مدل عامل بنیان منجر
میشود ،نیاز به تکرار مدل ندارد .همچنین مفاهیم طراحی برای
تفسیر خروجیهای مدل بسیار حیاتی هستند؛ زیرا خروجیها را
منیتوان رصفاً با روشهای قدیمی مانند معادالت و منودارها تفسیر
کرد .بنابراین ،این مفاهیم در رویه  ODDقرار داده شده که بهصورت
چک لیستی به اطمینان از تصمیامت طراحی کمک کند و خوانندگان
را از این تصمیامت آگاه سازد ( Grimmو همکاران.)2010 ،

• اهداف
اگر صفات تطبیقی بهطور رصیح منجر به افزایش برخی از معیارهای
موفقیت افراد در رسیدن به بعضی از اهداف شوند ،این اهداف
بهدرستی چه هستند و چگونه اندازهگیری میشوند؟ افراد چه زمانی
بهوسیله گزینههای رتبهبندیشده تصمیمگیری میکنند و از چه
معیارهایی برای تصمیمگیری استفاده میکنند؟ برخی از مرتادفها
برای اهداف عبارتند از )1 :سازگاری و  )2مطلوبیت Grimm( 38و
همکاران.)2010 ،
39
• یادگیری
بسیاری از افراد یا عاملها (نه تنها افراد ،بلکه سازمانها و غیره)
بهدلیل تجربیات خود ،صفات تطبیقی خود را با گذشت زمان تغییر
میدهند .اگر چنین است ،باید نحوه و چگونگی آن توضیح داده
شود؟ (آیا فرآیند یادگیری در مدلسازی وجود دارد؟) ( Grimmو
همکاران.)2010 ،
40
•پیشبینی
پیشبینی ،برای تصمیمگیری موفق اساسی و واجب است .اگر صفات
تطبیقی یا فرآیندهای یادگیری عاملها مبتنیبر تخمین عواقب
آینده ناشی از تصمیامت آنها باشند ،عاملها چگونه رشایطی را که
در آینده تجربه خواهند کرد (چه محیط و چه خود عاملها) را
پیشبینی میکنند؟ ( Grimmو همکاران 2006 ،و  .)2010بهرت است
اشاره شود که عاملها از چه مدلهای داخلی برای تخمین رشایط
آینده یا عواقب ناشی از تصمیامت خود استفاده میکنند؟ به چه
پیشبینیهای ضمنی یا پنهانی در فرضیات این مدل داخلی اشاره
شده است؟ ( Grimmو همکاران.)2010 ،
41
• حس کردن (سنجیدن)
چه متغیرهای حالت داخلی و محیطی فرض شده تا افراد در
تصمیامت خود احساس کنند و در نظر بگیرند ( Grimmو همکاران،
 2006و  .)2010چه متغیرهای حالتی را از دیگر افراد و موجودیتها
میتوانند درک کنند؟ احساس کردن اغلب بهصورت محلی فرض
میشود ،اما میتواند از طریق شبکهها اتفاق بیفتد یا حتی می توان
فرض کرد در سطح جهانی است .اگر عاملها یکدیگر را از طریق
شبکههای اجتامعی 42احساس کنند ،ساختار شبکه تحمیل شده
یا بروز یافته است؟ آیا مکانیسمهایی وجود دارد که بهوسیله آن،
عاملها اطالعاتی که بهصورت رصیح مدلسازی میشوند را بهدست
آورند ،یا فرض بر این است که افراد به سادگی از این متغیرها اطالع
دارند؟ ( Grimmو همکاران.)2010 ،
43
• تعامل
چه نوع تعامالتی بین عاملها یا افراد فرض میشود؟ ( Grimmو
همکاران 2006 ،و  .)2010آیا تعامالت مستقیمی وجود دارد که در آن
افراد با دیگران مواجه شوند و آنها را تحت تأثیر قرار دهند یا تعامالت
غیرمستقیم است؟ اگر تعامالت شامل ارتباطات باشند ،چگونه چنین
ارتباطاتی منایش داده میشوند؟ ( Grimmو همکاران.)2010 ،
37
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 -5ورودیسازی (مقادیر اولیه)
وضعیت اولیه دنیای مدل ،یعنی در زمان  t=0از اجرای شبیهسازی
چگونه است؟ چگونه محیط و افراد ایجاد شده در رشوع شبیهسازی،
اجرا میشوند ( Grimmو همکاران ،)2010 ،یعنی با ذکر جزئیات
اشاره شود ،چند موجودیت و از چه نوعی ،در ابتدای شبیهسازی وجود
دارند و مقادیر دقیق متغیرهای حالت آنها چه هستند؟ آیا مقادیر
اولیه همواره یکسان هستند یا مجاز است که در طول شبیهسازیها
متفاوت باشند (تغییر کنند)؟ آیا مقادیر اولیه بهطور اختیاری انتخاب
میشوند یا براساس دادهها هستند؟ اطالعات مربوط به دادهها باید
ارائه شود ( Grimmو همکاران 2006 ،و .)2010
7
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 -6دادههای ورودی
آیا این مدل از منابع خارجی بهعنوان ورودی استفاده میکند
(بهعنوان منونه فایلهای داده یا مدلهای دیگر برای نشان دادن
فرآیندهایی که تحت تأثیر گذشت زمان تغییر میکنند)؟ (Grimm
و همکاران .)2010 ،در مدلهای سیستمهای واقعی ،پویایی اغلب
از یک رسی زمانی از متغیرهای محیطی که در فضا و زمان تغییر
میکنند و گاهی محرکهای (فشارهای) خارجی نامیده میشوند،
نشات گرفته میشود .بهعنوان منونه ،بارندگی ساالنه ممکن است
با گذشت زمان (فصول یا سالها) و تغییر در مکان (الگوهای
مکانی مختلف بارندگی در مناطق مختلف) تغییر کند ( Grimmو
همکاران 2006 ،و  .)2010نشات گرفنت (ایجاد محرک) بهاینمعنی
است که یک یا چند متغیر حالت یا فرآیندها ،تحت تأثیر چگونگی
تغییر این متغیرهای محیطی با گذشت زمان قرار میگیرند ،اما این
متغیرهای محیطی خود تحت تأثیر متغیرهای داخلی مدل نیستند.
از طرف دیگر از مدلهای خارجی میتوان برای تولید ورودی
(بهعنوانمنونه یک رسی زمانی) استفاده کرد ( Grimmو همکاران،
 .)2010خوانندگان باید بدانند از چه دادههای ورودی استفاده
میشود ،چگونه این دادهها تولید میشوند و چگونه میتوان آنها
را بهدستآورد ( Grimmو همکاران .)2006 ،اگر مدلی نیز از
دادههای خارجی استفاده منیکند ،با ای ن حال در مقاله باید به عدم
استفاده از آن اشاره شود .باید توجه داشت داده ورودی به مقادیر
پارامرت یا مقادیر اولیه متغیرهای حالت اشاره منیکند ( Grimmو
همکاران)2010 ،؛ بلکه این رشایط محیطی بهعنوان ورودی مدل،
پویایی تحمیلشدهای از متغیرهای حالت خاص به مدل هستند
( Grimmو همکاران.)2006 ،

رویه ODD+Dا()ODD+Decision
باتوجهبه نقش اساسی تصمیامت انسانی در مدلسازی عامل بنیان،
 Müllerو همکاران ( )2013نسخه جدیدی از رویه  ODDتحت
عنوان ODD+Dا( )ODD+Decisionرا خاص مدلسازیهای
عاملبنیان توسعه داده و ارائه کردند تا تصمیمگیری انسانی را نیز
دربرگیرد .هدف نسخه جدید این رویه ،توسعه و اصالح رویه ODD
بهمنظور ایجاد استانداردی برای توصیف مدلهای عامل بنیان بود؛
بهنحویکه توصیف شفاف و جامعی را از مدلهای عامل بنیان به
روشی استاندارد ،با تأکید بر تصمیامت انسانی فراهم کرده و مبانی
تجربی و نظری برای انتخاب مدل تصمیمگیری را درون مدل لحاظ
کند .ایده اصلی از ارائه رویه  ،ODD+Dحفظ ساختار اصلی رویه
( ODDکه به همین علت در بخش دوم مقاله ،به رشح کامل دستهها
و عنرصهای رویه  ODDپرداخته شد) و تقویت ساختار آن بهعنوان
یک استاندارد است .تغییرات انجامشده در رویه ،ODD+Dعمدتاًدر
دسته (جزء اصلی) مفاهیم طراحی بوده که در ادامه مقاله به رشح آن
پرداخته میشود .عالوهبر این ،بخشی نیز بهعنوان "پیشزمینه نظری
و تجربی" به این رویه اضافه شده است تا طراحیها و فرضیات مدل
را بهگونهای ترغیب کند که ارتباط نزدیکتر و بیشرتی با تئوری داشته
باشند .عالوهبراین در این رویه ،مفاهیم طراحی و سؤاالت راهنامی
مرتبط با عنرصها مورد بازبینی قرار گرفته ،گسرتش یافته و بازتنظیم
شده است تا تصمیمگیری ،سازگاری و یادگیری عاملها را به شکلی
جامع و ساختاری واضح ،متامیز و توصیف کند ( Müllerو همکاران،
 .)2013براساس  Müllerو همکاران ( ،)2013رویه  ODDتوصیف
مناسبی از نحوه و چگونگی مدلسازی تصمیمگیری انسانی را ارائه
منیدهد ،زیرا در آن 1- :به جنبههای اصلی مدلسازی تصمیمگیری
انسانی ،از جمله الگوریتمهای تصمیمگیری ،شکلگیری انتظار،
خصوصیات زمانی تصمیمگیری و غیره ،رصاحتاً پرداخته نشده است؛
 2تأکید کافی بر مبانی نظری و تجربی برای زیرمدلهای تصمیمگیریانتخابشده ،وجود ندارد؛ و 3-بخش مفاهیم طراحی ،ساختار مناسبی
برای توصیف تصمیمگیری انسانی ارائه منیدهد.
هامنطورکه پیش از این اشاره شد ،این رویه بهمنظور در نظر گرفنت
تصمیامت انسانی در مدلهای پیچیده عامل بنیان طراحی و توسعه
داده شده است .هرچند برای عاملهای غیرانسانی  ،بدون هیچگونه
محدودیتی برای توصیف اقدامات شبیهسازیشده آنها قابلاستفاده
است .عالوهبراین در این رویه مفاهیمی که ابهام دارند ،براساس
تعریف  Müllerو همکاران ( )2013به رشح زیر ارائه شده است:
 عامل :یک عامل ،بهعنوان دادهها و روشهای رفتاری دستهبندیشدهای که نشاندهنده موجودیتی است که بخشی از یک دنیای
محاسباتی را تشکیل میدهد ،تعریف میشود.
 تصمیمگیری :اشاره به روشهایی دارد که عاملها از آنها استفادهمیکنند تا درباره رفتارهایشان تصمیمگیری کنند.

 -7زیرمد لها
متام زیرمدلهایی که فرایندهای ذکر شده در عنرص فرآیند بررسی
اجاملی و برنامهریزی را نشان میدهند ،باید با ذکر جزئیات و به
تفصیل بیان شود که چه مواردی را شامل میشوند؟ ( Grimmو
همکاران 2006 ،و  .)2010پارامرتهای مدل ،ابعاد و مقادیر مرجع
آنها چیست؟ چگونه زیرمدلها طراحی یا انتخاب شدهاند و چگونه
پارامرتی میشوند و سپس مورد آزمایش قرار میگیرند؟ زیرمدلها
باید با ذکر جزئیات و بهطور کامل ارائه شوند .توضیحات عملی
زیرمدلها ،یعنی معادلهها و الگوریتمها ،در ابتدا باید ذکر شوند و
بهصورت کامالً آشکار ،از اطالعات اضافی جدا شوند .اینکه زیرمدل
از چه مدل قبلی گرفته شده یا اینکه آیا زیرمدل جدیدی فرمولبندی
و ارائه شده و دلیل انتخاب آن چه بوده است ،میتواند توضیح داده
شود .اگر پارامرتی کردن در خارج از توضیحات  ODDبحث نشده
باشد ،میتواند در اینجا گنجانده و ارائه شود .تعاریف پارامرتها،
واحدها و مقادیر مورد استفاده (در صورت لزوم) باید در جداولی
ارائه شود ( Grimmو همکاران.)2010 ،
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 سازگاری و یادگیری :سازگاری ،قوانین تصمیمگیری عاملها است وجایی رخ میدهد که اطالعات توسط قوانین برای تولید تغییرات در
تصمیم ،استفاده میشوند و یادگیری ،جایی اتفاق میافتد که قوانین
خودشان با گذشت زمان ،تغییر میکنند.
 موجودیتها و متغیرهای حالت :یک موجودیت ،یک شیء یابازیگر مجزا یا متامیز است که بهعنوان یک واحد رفتار میکند و
میتواند با موجودیتهای دیگر در تعامل باشد یا تحت تأثیر عوامل
بیرونی (محرکها) قرار گیرد .وضعیت فعلی یک عامل ،با متغیرهای
حالت آن مشخص میشود .یک متغیر حالت ،متغیری است که یک
موجودیت را از دیگر موجودیتها متامیز میکند یا سیر تحول آن
موجودیت را در طول زمان ،بررسی و دنبال میکند .بنابر تعریف
باال ،عامل یک نوع خاصی از موجودیت است .همچنین متغیرهای
حالت ،حداقل مجموعهای از متغیرها هستند که سیستم را بهدرستی
توصیف میکنند و پویا هستند؛ درحالیکه پارامرتها ایستا هستند
اما میتوانند بین شبیهسازیها ،سناریوها یا عاملها متفاوت باشند.
 عوامل درونی و بیرونی Müller :و همکاران ( )2013بیان کردند،توصیف شفافی برای درک متغیرهای حالت داخلی و محیطی در
رویه  ODDوجود ندارد؛ زیرا متغیرهای محیطی خود میتوانند
متغیرهای داخلی نیز باشند ،بهعنوانمنونه میتوان به بارندگی که
وابسته به تبخیر و تعرق محاسبهشده در مدل است ،اشاره کرد .از
اینرو در رویه  ،ODD+Dاز اصطالح عوامل درونی و بیرونی استفاده
شده است .بنابر تعریف  Müllerو همکاران ( )2013متغیرهایی که
میتوانند تحت تأثیر سایر متغیرهای مدل قرار گیرند ،بهعنوان عوامل
درونی و متغیرهایی که منیتوانند تحت تأثیر متغیرهای دیگر قرار
گیرند ،بهعنوان عوامل بیرونی شناخته میشوند .توسعهدهندگان این
رویه تأکید دارند ،برای استفاده کاربردیتر از رویه  ،ODDعوامل
بیرونی (محرکها) باید در لیستی جداگانه ارائه شوند.
هامنطور که قبالً اشاره شد ،تغییرات انجامشده در رویه ،ODD
بیشرت در دسته (جزء اصلی) مفاهیم طراحی بوده و ساختار این رویه
به رشح ذیل تغییر کرده تا رویه  ODD+Dایجاد شود ( Müllerو
همکاران:)2013 ،
 -1در دسته مفاهیم طراحی ،عنرص "اصول اساسی" به " پیشزمینه
نظری و تجربی" تغییر نام داده شده و بهمنظور تأکید بر اهمیت
اطالعات مربوط به منابع فرضیات و دادههای استفاد ه شده در یک
مدل ،گسرتش یافته است .هدف از این بخش توصیف مفاهیم کلی،
تئوریها یا فرضیههایی است که پایه و اساس طراحی مدل را تشکیل
میدهند .همچنین در اینجا ،درباره رویکرد مدلسازی سوالی مطرح
منیشود ،زیرا این رویه خاص مدلسازیهای عاملبنیان است؛ -2
در این دسته ،عنرص "اهداف" درون عنرص جدیدی که تحت عنوان
"تصمیمگیریفردی"تعریفشده،ادغامشدهاستکهپیشینهمفهومی
مدل تصمیمگیری را بهصورت خالصه بیان میکند و به مفاهیمی
که فراتر از آن قرار دارد ،میپردازد؛  -3عنرص "سازگاری" بهعنوان
مروری بر فرآیند توسعه رویه  ODDبهعنوان استانداردی برای مدلسازی ...

عنرصی جداگانه ،از دسته مفاهیم طراحی حذف و بهعنوان جزئی از
"تصمیمگیری فردی "46در نظر گرفته شده است؛  -4عنرصهای "حس
کردن(سنجیدن)"و"پیشبینی"گسرتشیافتهاندوترتیبآنهامعکوس
شده تا ویژگیها و جدول زمانی تصمیمگیری انسان را منعکس کند؛-5
به دلیل مشابه ،عنرص "تعامل" نیز توسعه یافته است؛ -6عنرص جدید
دیگری در این دسته ،تحت عنوان "ناهمگونی "47معرفی شده؛ زیرا این
یک ویژگی بسیار مهم در مدلهای عامل بنیان است که اغلب ،این
مدلها را از دیگر مدلها متامیز میکند .بنابراین میتواند شناخت
اساسی و مهمی در رابطه با ویژگیهای آنها فراهم کند .عاملها
میتوانند در پارامرتها و یا تصمیمگیریها از نظر مدلها یا اهداف
متفاوتتصمیمگیری،ناهمگونباشند؛-7باوجوداینکهاهمیتعنرص
"ظهور" در مدلسازی عامل بنیان غیرقابل انکار است ،این عنرص درون
عنرص "مشاهده" ادغام شده است تا ریسک این موضوع که کاربران
این رویه ،عنرص ظهور را با خصوصیات ایجاد شده بهجای یک نتیجه
از فعل و انفعاالت موجودیتهای مدل اشتباه بگیرند ،کاهش یابد .با
این کار ،فرمتهای تصادفی که در مدل قرار میگیرند و الگوهایی را
که در نتایج مدل ظاهر میشوند ،میتوان بهروشنی تشخیص داد؛ و
 -8رسانجام ،عنرص "جزئیات اجرایی (پیادهسازی) "48در دسته جزئیات
قرار گرفته است؛ زیرا این اطالعات قابلیت مقایسه و امکان باز تولید
مدل را بهبود میبخشد .این بخش شامل بیان زبان برنامهنویسی یا
بسرت مدلسازی است که در آن مدل اجرا (پیادهسازی) شده است.
در جدول ( )2تفاوتهای بین عنرصهای رویه ( ODDنسخه بهروز
رسانی شده) و رویه  ODD+Dبا استخراج از مراجع  Grimmو
همکاران ( )2010و  Müllerو همکاران ( )2013ارائه شده است.
الزم به توضیح است ،هرچند حجم باالی سواالت راهنام در این
دو رویه ،خارج از حوصله بحث اصلی این مقاله است؛ اما اشاره
به آنها میتواند کمک شایانی در فهم مطالب ارائهشده ،نحوه
کاربرد و استفاده مفید از این رویهها باشد .از اینرو در پیوست A
این مقاله ،سواالت راهنامی مربوط به رویه  ODDبراساس مراجع
( Grimmو همکاران 2006 ،و  2010و  )2017گردآوری و ارائه
شده است .همچنین  Müllerو همکاران ( )2013بهمنظور ایجاد
یک الگوی (فرمت) راهنام برای استفاده از رویه  ODD+Dدر
تحقیقات عامل بنیان ،لیست کاملی از سواالتی که برای استفاده
از رویه  ODD+Dمورد نیاز است و همچنین منونههایی از پاسخ
به این سواالت را ارائه کردهاند که این سواالت نیز در پیوست B
این مقاله ارائه شده است .مطالعه این پیوستها ،دید مناسبی را
از تغییرات بین رویه بهروز شده  ODDو رویه  ODD+Dارائه
میدهد .همچنین برای درک بهرت از کاربرد این رویه در تحقیقات
گذشته در حوزه مدیریت منابع آب و مدیریت آب شهری ،مثالی در
پیوست  Cاین مقاله ارائه و نحوه کاربرد آن نیز ،نقد و بررسی شده
است .عالوهبراین ،به تعدادی از مقاالتی که در این حوزه از رویه
 ODDیا  ODD+Dبهره گرفتهاند ،اشاره شده است.
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بررسی کاربرد این رویه در مقاالت علمی ،نسخه اولیه رویه ODD
بازبینی شد و با حل مشکالت و ابهامات آن ،نسخه بهروزرسانیشده
آن ارائه و جایگزین نسخه قبلی شد و به این ترتیب ،نسخه اولیه
منسوخ شد .عالوهبراین ،با توجهبه نقش اساسی تصمیامت انسانی
در مدلسازی عامل بنیان ،نسخه جدیدی از این رویه تحت عنوان
 ODD+Dدر سال  ،2013با حفظ ساختار اصلی رویه  ODDو با
هدف ایجاد استانداردی برای توصیف و لحاظ تصمیمگیری انسانی
در مدلسازیهای عامل بنیان توسعه داده شد؛ بهنحویکه توصیف
شفاف و جامعی را از مدلهای عامل بنیان به روشی استاندارد ،با
تأکید بر تصمیامت انسانی فراهم کرده و مبانی تجربی و نظری برای
انتخاب مدل تصمیمگیری را درون مدل لحاظ کند.
با بررسی انجام شده پیرامون این تحقیق ،میتوان دریافت
باوجوداینکه از ارائه نسخه اولیه این رویه بیش از یک دهه و از
نسخه بهروزرسانیشده آن در حدود یک دهه میگذرد ،هنوز در
تحقیقات داخلی ،برخالف تحقیقات بیناملللی ،ردپای ملموسی از
استفاده از رویه  ODDیا  ODD+Dبه چشم منیخورد .از طرفی
این رویه ،ساختاری به مقاالت و تحقیقات علمی میبخشد که با
استفادهاز آن ،میتوان به درک عمیقتری از مدل توسعهیافته دست

امروزه رویکرد مدلسازی عامل بنیان ،در حوزههای مختلفی از علوم
از جمله اکولوژی ،ارزیابی محیطزیستی ،علوم اجتامعی ،رباتیک
و بازیهای کامپیوتری ،بهکار گرفته میشود و در سالهای اخیر،
پیرشفتهای چشمگیری در زمینه کاربرد این رویکرد مدلسازی در
حوزه مدیریت منابع آب و بهویژه مدیریت آب شهری صورت گرفته
و پیرو آن زمینههای تحقیقاتی گسرتدهای شکل گرفتهاند .بنابراین
باتوجهبه استفاده گسرتده از مدلسازی عامل بنیان بهمنظور بررسی
سیستمهای پیچیده دربرگیرنده موجودیتهای مستقل ،استفاده از
یک استاندارد مدلسازی برای مطالعه دقیق و امکان بازتولید این
مدلها بسیار الزم و رضوری است (شاهنگیان و همکاران.)1399d ،
از اینرو باتوجهبه اهمیت موضوع ،تالشهای متعددی در زمینه
ایجاد یک چارچوب ،طرح طبقهبندیشده و یا رویه استانداردی برای
ارائه و توصیف مدلهای عامل بنیان انجام شده است .اما در این بین
از رویه  ODDدر جامعه علمی به خوبی استقبال شده است .این
رویه برای اولینبار در سال  ،2006برای توصیف مدلهای فردمحور
از جمله مدلهای عامل بنیان ارائه شد .سپس در سال  2010با
نرشیه آب و توسعه پایدار
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یافت و عالوهبرآن ،امکان بازتولید و توسعه مدل را نیز تسهیل منود.
بنابراین خالء ارائه تحقیق یا تحقیقاتی در زمینه رویه  ODDو نحوه
استفاده از آن ،که عالوهبر تشویق نویسندگان به استفاده از این رویه
در ساختار تحقیقات خود ،نحوه استفاده دقیق و صحیح از آن را نیز
بهطور شفاف برای محققین در زمینه مدلسازی عامل بنیان بیان کند،
به شدت احساس میشود (شاهنگیان و همکاران .)1399d ،ازای نرو،
باتوجهبه اهمیت استفاده از رویه  ODDیا  ODD+Dدر مقاالت
کنفرانسی ،ژورنالی و بهطور کلی تحقیقات دانشگاهی که از رویکرد
مدلسازی عامل بنیان در فرآیند تحقیق خود استفاده میکنند ،این
مقاله برروی بررسی دقیق این رویه در نسخههای مختلف آن و روند
و سیر تحول آن در سالهای اخیر متمرکز شد .همچنین در این مقاله
سعی شده است ،با ایجاد یک ساختار تحقیقاتی مناسب و به کمک
رشح مفصلی از این رویه همراه با ارائه پیوستهای متعدد بهمنظور
درک نحوه کاربرد آن ،بتوان شناخت صحیحی را از این رویه و کاربرد
دقیق آن ارائه کرد .در نهایت ،بهعنوان جمعبندی از مطالب ارائه
شده در این مقاله ،میتوان اظهار داشت ،بهرهگیری از رویه ODD
یا  ،ODD+Dمیتواند کمک شایانی به جامعه علمی و پیرشفت
تحقیقات در حوزه مدلسازی عامل بنیان و یا بهطور کلی ،مدلسازی
عامل-محور مناید .در واقع با بهکارگیری هر یک از این رویهها در
ساختار تحقیقات این حوزه ،درک و بینش شفافتر و عمیقتری از
مطالعات انجامشده در این حوزه ایجاد میشود و به این ترتیب،
میتوان با آگاهی از روند مدلسازی ،اهداف ،فرموالسیون ،استداللها
و مفروضات مدل و غیره ،از یک سو امکان بازتولید مدلهای عامل
بنیان (یا عامل-محور) را تسهیل و مقایسه نتایج تحقیقات با یکدیگر
را امکانپذیر کرد و از سوی دیگر ،از انجام تحقیقات تکراری و یا
موازی جلوگیری کرد .عالوهبراین ،اگرچه ساختار دقیق و شفاف
پروتکل  ODDو همچنین طیف گسرتده استفاده از این پروتکل در
تحقیقات بیناملللی ،اهمیت استفاده از این رویکرد را نشان میدهد،
اما به نظر میرسد ،ماهیت رویه  ODD+Dبا مدلسازیهایی که
به کمک مدلسازی عامل بنیان انجام میشوند و توصیف و لحاظ
تصمیمگیری انسانی در آنها حائز اهمیت است ،سازگارتر باشد ،از
جمله حوزه مدیریت منابع آب و مدیریت آب شهری.
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چکیده

Abstract
Restriction of water supply along with increasing demand
in recent years has made water scarcity a serious problem
in Iran. Today, researchers emphasize that the solution
to the problem of water scarcity is not only to increase
supply but also to demand management. Because water
plays a key role in sustainable development and regional
planning focuses on regional potentials and benefits,
water resources management is an appropriate strategy
for achieving sustainable development. Therefore, the
purpose of this study is to analyze and evaluate water
consumption in the economic sectors of Isfahan province
using the water footprint index and data-output table. The
results of this study showed that according to the water
footprint index, although the "agriculture" sector is still in
the first place in water consumption, but its share of total
consumption has decreased from about 91.73% to 67.81%
and the share of the "products industry" Food, Beverage
and Tobacco ”has increased from 0.40% to 14.74%. This
result shows the difference in water consumption with
the water footprint approach compared to the traditional
approach. Also, the results of this study showed that
the per capita water footprint of each citizen in Isfahan
province in 1390 was equal to 2767 m3.
Keywords: Sustainable Development, Water footprint,
Input-output model, Isfahan province.
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محدودیت عرضه منابع آب همراه با افزایش تقاضا در سالهای
 کمبود آب را به یک مسأله جدی در کشور ایران تبدیل،اخیر
 امروزه محققان تأکید دارند راهکار حل مساله.کرده است
 تنها مترکز بر افزایش عرضه نیست بلکه باید به،کمبود آب
 از آنجاییکه آب نقش اساسی در.مدیریت تقاضا نیز توجه کرد
توسعه پایدار دارد و برنامهریزیهای منطقهای که پتانسیلها
 مدیریت،و مزیتهای منطقهای را مرکز توجه قرار میدهد
منابع آب یک اسرتاتژی مناسب در راستای راسیدن به توسعه
 بر این اساس هدف از پژوهش حارض تحلیل و.پایدار است
ارزیابی مرصف آب در بخشهای اقتصادی استان اصفهان
.بااستفادهاز شاخص ردپای آب و جدول داده–ستانده است
 براساس شاخص ردپای،نتایج حاصل از این پژوهش نشانداد
آب اگرچه بخش «کشاورزی» همچنان در رتبه نخست مرصف
 درصد91/73  از حدود،آب قرار دارد اما سهم آن از کل مرصف
 درصد کاهش یافته و سهم بخش «صنایع محصوالت67/81 به
 درصد14/74  درصد به0/40  آشامیدنی و دخانیات» از،غذایی
 این نتیجه نشاندهنده تفاوت در.افزایش پیدا کرده است
میزان مرصف آب با رویکرد ردپای آب نسبت به رویکرد سنتی
 رسانه، همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد.است
 برابر با1390 ردپای آب هر شهروند در استان اصفهان در سال
. مرتمکعب بود2767
، مدل داده–ستانده، ردپای آب، توسعهپایدار:واژههای كلیدی
.استان اصفهان
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مقدمه

سال  2040با تنش آبی بسیار باال مواجه خواهد شد و از این لحاظ
در رتبه  13جهان قرار دارد (زارعی.)1395 ،
از طرف دیگر وضعیت استان اصفهان با قرار گرفنت در منطقه
خشک و نیمهخشک ایران بسیار حساس است .رشد جمعیت به
همراه خشکسالیهای اخیر ،علیرغم طرحهایی همچون انتقال
آب ،تامین آب در استان را با چالش روبهرو کرده است .درحالیکه
استان اصفهان سومین استان پرجمعیت کشور بوده و رتبه سوم
تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و جایگاه ویژهای
در میان استانهای کشور دارد (سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان اصفهان .)1396 ،مجموع رشایط موجود منایانگر رضورت
مدیریت منابع آب با نگرشی جامع و دقیق است .در راستای
حل مسئله موجود ،اقدامات مختلفی انجامشده که بعضی از
آنها به مرحله اجرا درآمده ،اما نکته موردتوجه این است که
بسیاری از این اقدامات در راستای افزایش ظرفیت منابع آب در
دسرتس ،بدون توجه بهطرف تقاضا است .درحالیکه باتوجهبه
پیچیدگیهای فنی ،اقتصادی ،اجتامعی و تبعات محیطزیستی
رویکردهای عرضه محور ،امروزه بهمنظور دسرتسی پایدار به
منابع آبی استفاده از مدیریت طرف تقاضا بهعنوان یک رویکرد
جایگزین بهجای افزایش عرضه توجه بیشرتی را به خود معطوف
کرده است ( .)2006 ،United Nationsتقاضای تولید هر کاال در
هر منطقه توسط شاخصی به اسم ردپای آب اندازهگیری میشود
که نخستین بار توسط  Hoekstraو  )2002( Hungمعرفی شد.
مفهوم ردپای آب ارتباط نزدیکی با تجارت آب مجازی دارد .به
عبارتی میتوان بیان کرد ،کل حجم آب شیرین مورد استفاده
ف شده توسط ساکنان یک منطقه
برای تولید محصوالت مرص 
را ردپای آب مینامند ( Hoekstraو  .)2007 ،Chapagainاز
جمله دستاوردهای بهرهگیری از این شاخص ،اولویتبندی
مناطق تولیدکننده کاال متناسب با مرصف کمرت آب برای تولید
کاال است ،درواقع این شاخص میتواند کار آمایش رسزمین را
انجام دهد (محمدی و یوسفی .)1399 ،کاربرد دیگر این شاخص،
نشان دادن اثر الگوی مرصف بر منابع طبیعی است .ردپای آب
دارای سه مؤلفه (ردپای آب آبی ،سبز و خاکسرتی) است ،ردپای
آب آبی ،هامن آب مورد استفاده در تولید محصول و ردپای آب
سبز به سهم آب حاصل از بارندگی مربوط است ( Hoekstraو
همکاران .)2011 ،آب خاکسرتی حجم آبی است که طی فرآیند
ت داده است و
تولید آلودهشده و کیفیت اولیه خود را از دس 
ازآنجاییکه وارد سیستم آبهای طبیعی میشود ،به حجم آبی
که موردنیاز است تا بتوان کیفیت آبهای آلوده را به سطح
استاندارد و مطلوب رساند ردپای آب خاکسرتی گفته میشود
( Mekonnenو  .)2011 ،Hoekstraمطالعات متعددی در
رسارس جهان توسط پژوهشگران در زمینه ردپای آب انجام شده
است .در ابتدا بیشرت مطالعات برای برآورد ردپای آب (آبی ،سبز

در طول چند دهه اخیر ،نقش مردم در بهرهبرداری از منابع و
ش برانگیز در
تخریب محیطزیست به یکی از موضوعات چال 
بین دانشمندان و کارشناسان محیطزیست تبدی ل شده است.
از یکطرف کشورهای توسعهیافته ،کشورهای درحالتوسعه را
برای کاهش نرخ زادوولد تحتفشار قرار داده و از طرف دیگر
کشورهای درحالتوسعه ،کشورهای توسعهیافته را به خاطر شیوه
زندگی ارساف آمیز آنها مورد انتقاد قرار میدهند (نرصاللهی
و هادیان .)1397 ،در واقع مرصفگرایی امروزی انسانها که
منجر به افزایش سبد مرصفی از منابع طبیعی شده ،اگرچه در
کوتاهمدت رفاه و رشد اقتصادی به همراه دارد ،اما در بلندمدت
باعث آسیب به اکوسیستم میشود .با وجود تردیدهای جدی
ناشی از ایجاد کاستی در ظرفیت اکوسیستم و عدم دسرتسی به
منابع طبیعی مورد نیاز برای تولید کاالهای اساسی ،باز هم برش
از خواست مرصفگرایی تبعیت میکند و بدون تفکر عاقالنه در
مورد نحوه مرصف خود به از بین بردن منابع طبیعی ازجمله آب
و خاک دامن میزند .یکی از این منابع طبیعی که با تهدیدات
جدی روبهرو است منابع آبی میباشد.
آب بهعنوان كاالیی اقتصادی-اجتامعی اهمیت ویژهای دارد و نیاز
روزافزون به آن در همه ابعاد زندگی برش ،آب را به كاالیی كمیاب
تبدیل کرد ه است .از طرف دیگر هم تغییرات آبوهوایی و هم
افزایش جمعیت منجر به ایجاد درگیری و تنش بر رس منابع آبی
شده که مانعی در برابر توسعه اقتصادی و رونق جهان تلقی میشود
( Liuو همکاران .)2018 ،گزارشهای ساالنه تهیهشده توسط
نهادهای بیناملللی ،اهمیت توجه به این منبع کمیاب را منایانتر
میکند ،برای مثال طبق گزارش سازمان ملل در سال  2017حدود
دوسوم مردم جهان در مناطق خشک و تحتفشار کمآبی زندگی
میکنند .گزارشهایی ازایندست نشاندهنده افزایش مشکالت
اکولوژیکی حاصل از کمبود آب بوده که ممکن است محیطزیست
را بیشازپیش شکننده و آسیبپذیر سازد ،به همین علت میتوان
بیان کرد ،تخصیص عادالنه و صحیح منابع آبی در رسارس کره زمین
به یک چالش گسرتده تبدیلشدهاست ( Liuو همکاران.)2018 ،
در واقع وقوع خشکسالی ،تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش جهانی
بهعنوان مهمرتین عوامل طبیعی در ارتباط با کمآبی بوده و برخی
از عوامل و دخالتهای نابهنجار انسانی از قبیل مدیریت نادرست
به این موضوع دامن میزند .عالوهبر این اهمیت توجه به آب در
مناطقی با اقلیم خشک و نیمهخشک كه منابع آب تجدیدپذیر
محدودتری دارند ،بیشرت است و بر کسی پوشیده نیست .به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان این مناطق براثر تغییرات اقلیمی در آینده
خشکتر نیز خواهند شد ( Okaderaو همکاران .)2015 ،براساس
پیشبینیهای موسسه منابع جهانی 1در سال  ،2015کشور ایران در
نرشیه آب و توسعه پایدار
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و خاکسرتی) در مقیاس کلی جهان صورت میگرفت ،اما رفتهرفته
و باتوجهبه اهمیت روزافزون منابع آب در مقیاسهای کوچکرت،
ارزیابی این شاخص در ابعاد محلی مورد توجه واقع شدهاست
( Lovarelliو همکاران2016 ،؛  Hoekstraو  .)2017 ،Zhuoدر
پژوهش حارض منظور از ردپای آب ،ردپای آب آبی است .در
بحثهای مربوط به ارتباط بین رشد اقتصادی و محیطزیست
معیارهای مبتنی بر مرصف (نه تولید) دیدگاه روشنبینانهتری
ارائه میدهند ( Baglianiو همکاران .)2008 ،در ادامه به چند
مورد از مطالعات انجام شده در زمینه ردپای آب و آب مجازی
اشاره شده است.
 Fengو همکاران ( )2011ردپای آب مناطق مختلف بریتانیا را از
منظر تولید و مرصف محاسبه کردند نتایج حاصل از این مطالعه
نشان داد ردپای آب مرصفی این کشور بیش از سه برابر بزرگرت از
ردپای آب تولید آن است .در مطالعهای  Fengو همکاران ()2012
آب مجازی و ردپای آب رودخانه زرد چین برای سه محدوده
را بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد در محدوده
پاییندست با وجود محدودیت شدید آبی  37درصد از منابع آبی
از طریق مبادالت بین منطقهای به مناطق دیگر صادر میشود.
 Lutterو همکاران ( )2016ردپای آب و تبادل آب مجازی در
اتحادیه اروپا برای سال  2007را ارزیابی کردند .نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد اتحادیه اروپا ساالنه بهطور غیرمستقیم
مقادیر زیادی آب به شکل مجازی از طریق تجارت با سایر مناطق
جهان وارد میکند که این حجم از واردات آب مجازی بیشرت از
آب مرصف شده از منابع داخلی این اتحادیه است Zhang .و
همکاران ( )2019به بررسی ردپای آب چین طی دوره  2007تا
 2010پرداختند ،نتایج این مطالعه نشان دهنده افزایش ردپای آب
کشور طی این سالها است Liu .و همکاران ( )2020بااستفادهاز
شاخص ردپای آب و آب مجازی تأثیر رشد جمعیت ،شهرنشینی،
تغییر ساختار رژیم غذایی ،توسعه صنعت انرژی ،تجارت غالت و
بوهوایی ،را برروی امنیت غذایی و منابع آبی شامل
تغییرات آ 
غربی چین برای سالهای  2000تا  2016بررسی کردندHong .
و همکاران ( )2020بااستفادهاز مدل داده–ستانده رضایب آب
مرصفی بخشهای صنعتی شهر پکن را محاسبه کردند ،نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد رضایب آب مرصفی بخشهای
صنعتی تفاوت قابل مالحظهای با هم دارند .تهامیپور و همکاران
( )1396وضعیت آب مجازی ایران در تجارت محصوالت صنعتی
با رشکای عمده تجاری را بررسی کردند .نتایج حاصل از این
پژوهش نشا ن داد کشور ایران از واردکننده خالص آب مجازی
در سال ( 1390با حجم  112میلیون مرتمکعب) به صادرکننده
خالص آب مجازی در سال ( 1393با حجم  115میلیون مرتمکعب)
تبدیل شده است .زارعی و نرصاللهی ( )1397به تحلیل مرصف
آب بخشهای اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد مرصف پرداختند،
جایگاهبخشهایاقتصادیاستاناصفهانبراساسرویکردمرصفبااستفادهازمدلداده–ستانده

نتایج حاصل از این پژوهش نشان از تفاوت وضعیت مرصف آب
با رویکرد مرصف نسبت به رویکرد سنتی دارد.
ازآنجاییکه کشور ایران تنوع باالی جغرافیایی ،اقلیمی ،فرهنگی و
اجتامعی دارد و این تنوع نهفته نیازمند برنامهریزیهای منطقهای
است و اولین گام در بهرهبرداری بهینه از منابع و مدیریت
منابع ،شناسایی و تعیین وضعیت فعلی منبع است ،هدف اصلی
پژوهش حارض تحلیل مرصف آب بخشهای مختلف اقتصادی در
استان اصفهان است .این امر با شناسایی وضعیت موجود مصارف
آب ،اولین گام در راستای مدیریت بهین ه منابع آب در منطقه
تلقی میشود .یکی از روشهای حل مسئله کمبود آب استفاده
از شاخص ردپای آب است .محاسبه ردپای آب یک مبنای علمی
برای مدیریت منابع آب فراهم میکند.
مواد و روشها
جدول داده-ستانده بهعنوان یکی از ابزارهای قوی بهمنظور انجام
تحلیلهای مختلف اقتصادی ،موقعیتی را برای سیاستگذاران و
تصمیم گیران ایجاد میکند تا آثار برنامهها و سیاستها را قبل
و بعد از اجرای آنها ارزیابی منوده و ابعاد مختلف آن را بررسی
منایند .در حقیقت این جدول با منایان کردن روابط میان بخشها
امکان تحلیل روابط بی ن بخشی و اتخاذ راهربدهای توسعهای
مناسب را فراهم میسازد .اگر یک سیستم اقتصادی را متشکل از
 nبخش تولیدی در نظر بگیریم ،کل ستانده بخش  iکه با  xiنشان
داده میشود میتواند برای تقاضای واسطهای یا نهایی استفاده شود
که براساس آن معادله ستانده یا تراز تولیدی که هامن رابطه اساسی
مدل داده–ستانده است بهصورت رابطه ( )1تعریف میشود
(نرصاللهی و همکاران.)1391 ،
=
x i ∑ x ij + y i
		
()1
j
در رابطه ( xij )1برابر با نهادهای است که از بخش  iبه بخش j
واگذار میشود و  yiنشاندهنده تقاضای نهایی بخش  iاست .با
در نظر گرفنت تابع تولید خطی ،بردار ستانده هر بخش بهوسیله
رابطه ( )2تعریف میشود.
x ij = aij x j
				
()2
عنرص  aijنشان میدهد برای تولید یک واحد ستانده در بخش j
چقدر از نهاده بخش  iنیاز است xj ،کل تولیدات بخش  jاست.
با جایگذاری رابطه ( )2در رابطه ( ،)1رابطه ( )3بهدست میآید.
رابطه ( )3را بهصورت فرم ماتریسی که در رابطه ( )4و ( )5ارائه
شده میتوان منایش داد.


=
x i  ∑ aij x j  + y i
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اپراجونقانی ،ا .و نرصاللهی ،ز.

بهترتیب  xبردار روابط بین بخشی A ،ماتریس رضایب فنی Y ،بردار
تقاضای نهایی بخشهای اقتصادی I،ماتریس واحد و )I-A(-1ماتریس
معکوس لئونتیف نامیده میشود ،عنرص  lijاز ماتریس معکوس
لئونتیف نشاندهنده کل میزان ستانده بخش  Iاست و برای افزایش
یک واحد پولی تقاضای نهایی در بخش  jمورد نیاز است ( Zhaoو
همکاران.)2009،
در این پژوهش بهمنظور رسیدن به اهداف موردنظر از بهروزترین
جدول داده–ستانده ایران که برای سال  1390و در  99بخش
اقتصادی توسط مرکز آمار ( )www. amar.org.irبه هنگام شده
است استفاده شد و با استفاده از آمار حسابهای منطقهای

استان اصفهان برای اولین بار با استفاده از روش سهم مکانی
خاص صنعتی فلگ ( )SFLQجدول داده–ستانده استان اصفهان
محاسبه شد ،2در ادامه با استفادهاز این جدول شاخص ردپای آب
و آب مجازی محاسبهشد .باتوجهبه ساختار بخشهای اقتصادی و
دادههای در دسرتس مرصف آب که از منابع مختلف آماری مانند
سازمان جهاد کشاورزی ،نتایج طرح آمارگیری از معادن درحال
بهرهبرداری ،رشکت مدیریت منابع آب ایران ،رشکت مهندسی آب
و فاضالب ایران گردآوری شده و برای برخی از بخشها تخمین
زده شد .3این جدول برای استان اصفهان در بیست بخش تجمیع
شد (جدول .)1

جدول  -1بخشهای اقتصادی استان اصفهان در جدول داده–ستانده مورد استفاده در این پژوهش
نام بخش
شامره
نام بخش
بخش
ساخت فلزات اساسی
11
کشاورزی
 12ساخت محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت و تجهیزات
نفت خام و گاز طبیعی و سایر معادن
 13ساخت تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ...،و ساخت تعمیر
صنایع محصوالت غذایی ،آشامیدنی و دخانیات
و نصب تجهیزات برقی
 14ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر
ساخت منسوجات
ساخت وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حملونقل
15
ساخت پوشاک ،دباغی و پرداخت چرم
ساخت مبلامن و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر
16
ساخت چوب و محصوالت چوبی
آب ،برق و گاز
17
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی و چاپ
ساختامن
18
ساخت کک و فرآوردهای حاصل از آن و ساخت
محصوالت شیمیایی
حملونقل
19
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
خدمات
20
ساخت محصوالت کانی غیرفلزی

شامر ه
بخش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نشاندهنده مقدار آبی است که بخش jام بهازای یک واحد پولی
افزایش در ستانده خود مرصف میکند wj ،نشاندهنده کل مرصف
آب در بخش jام و  xjستانده بخش jام را نشان میدهد .در مرحله
بعد مقادیر ( 5VWCمحتوای آب مجازی) با استفاد ه از رابطه ()7
n
محاسبهشد.
,w tj ∑w id × l ij
=V
=W C w tj 
()7
i =1
w
در رابطه ( )7نشاندهنده کل آبمرصف شده توسط همه
بخشهای اقتصادی برای تأمین یک واحد پولی تقاضای نهایی در
بخش jام است ،این شاخصآببری کل (مستقیم و غیرمستقیم) را
در هر بخش نشان میدهد lij ،عنارص ماتریس معکوس لئونتیف در
جدول داده–ستانده است وآببری غیرمستقیم از تفاوت آببری
کل و مستقیم بهدست میآید .پس از محاسبه محتوای آب مجازی،
ردپای آب که شامل دو مولفه (ردپای آب داخلی و خارجی) است،
محاسبه میشود .ردپای آب داخلی هر بخش عبارت است از:

• محاسبه ردپای آب
شاخص ردپای آب درسطح ملی با عنوان ردپای آب ملی ()NWF
شناخته میشود .برای یکسانسازی منادها در سطح ملی ردپای
استان اصفهان با ( )NWFنشان داده میشود NWF .برابر با کل
حجم آب شیرینی است که برای تأمین مصارف نهایی استان اصفهان
بهکار گرفتهشده است (زارعی .)1395 ،هامنگونه که اشاره شد
ردپای مورد نظر در این پژوهش ردپای آب آبی است .بهعبارتی تنها
منابع آب شیرین تجدیدپذیر بهکاررفته در تولید کاالها و خدمات
مورد نظر را شامل میشود .در این پژوهش ردپای آب به تفکیک
بخشهای اقتصادی و با استفادهاز روش ارائهشده توسط  Zhaoو
همکاران ( )2009محاسب ه شد .باتوجهبه تعریف ردپای آب نحوه
محاسبه آن در ادامه ترشیح شده است.
در گام اول میزان آببری مستقیم بخشهای مختلف اقتصادی با
wj
استفادهاز رابطه ( )6محاسبه شد.
= w dj
				
()6
xj
w
در رابطه ( )6نشاندهنده آببری مستقیم بخش jام است،
4

t
j

		
()8

d
j

نرشیه آب و توسعه پایدار

16

j

=T= t j  , t
w tj × f
j
سال هشتم ،شامره 1400 ،2

مرصفکننده آب در بخشهای اقتصادی استان اصفهان است.
اگر مصارف مستقیم آب در هر بخش در نظر گرفته شود ،بخش
کشاورزی با  198/30مرتمکعب بر میلیون جایگاه نخستآببری
را به خود اختصاص میدهد .باتوجهبه نتایج حاصل از محاسبات،
مشاهده میشود ،در بسیاری از بخشها تفاوت قاب ل توجهی از نظر
میزان آببری مستقیم و غیرمستقیم وجود ندارد .اما در بخشهای
ساخت «صنایع محصوالت غذایی ،آشامیدنی و دخانیات»« ،ساخت
منسوجات»« ،ساخت پوشاک ،دباغی و پرداخت چرم» و «ساخت
چوب و محصوالت چوبی» نسبتآببری غیرمستقیم بهآببری
مستقیم بیشرت است .بهطوریکه آب غیرمستقیممرصف شده در
این بخشها بهترتیب برابر با  25/25 ،19/60 ،43/20 ،8/36میزان آب
مستقیم مرصفشدهاست (شکل .)1
در سال  1390مقدار کل آب مرصف شده برای تولید محصوالت
اقتصادی  6950/3میلیون مرتمکعب و کل ردپای استان حدود
 13502میلیون مرتمکعب است که بیش از نیمی از آن از طریق
منابع خارجی تامین میشود .رسانه ردپای آب  2767مرتمکعب
بهازای هر نفر در استان برآورد شدهاست .باتوجهبه شاخص ردپای
آب و رویکرد مبتنی بر مرصف ،بخشهای «کشاورزی»« ،صنایع
محصوالت غذایی ،آشامیدنی و دخانیات» بهترتیب بیشرتین مرصف
آب را به خود اختصاص دادند .باتوجهبه نتایج حاصل از پژوهش ،در
سال  1390اگرچه بخش «کشاورزی» با رویکرد سنتی (کل مرصف
مستقیم آب)  91/73درصد از منابع آبی را مرصف میکند اما این
مقدار باتوجهبه رویکرد ردپای آب به مقدار  67/81درصد کاهش
یافته است .از طرفی بخش «صنایع محصوالت غذایی ،آشامیدنی و
دخانیات» که تنها  0/40درصد از کل مرصف آب را به خود اختصاص
داده است متناسب با رویکرد ردپای آب این مقدار به 14/74
درصد افزایش مییابد .تفاوت مقادیر محاسبه شده در رویکرد
سنتی و رویکرد ردپای آب ،اهمیت توجه به رویکرد ردپای آب را
منایان میسازد .در سال  1390مقدار  382میلیون مرتمکعب از آب
برای تولید کاالهاییمرصف شده که از این استان صادر میشوند،
باتوجهبه یافتههای پژوهش ،بخش «کشاورزی» با  306/5میلیون
مرتمکعب بزرگترین صادرکننده آب مجازی است .شاخص ردپای
آب خارجی نشان میدهد در هر بخش چه مقدار از این آب به شکل
آب مجازی از مناطق دیگر وارد شدهاست (واردات آب مجازی)،
براساس یافتههای پژوهش ردپای آب خارجی برای استان اصفهان،
 7330/9میلیون مرتمکعب برآورد شدهاست و بزرگترین واردکننده
آب مجازی ،بخش «کشاورزی» با  3481/4میلیون مرتمکعب آب
است و بخش «صنایع محصوالت غذایی ،آشامیدنی و دخانیات» با
 1763/9میلیون مرتمکعب جایگاه دوم را به خود اختصاص داده
است .براساس مقدار کل این شاخص استان اصفهان ساالنه به میزان
 6949میلیون مرتمکعب خالص واردات آب مجازی داشته و بخش
«کشاورزی» رتبه اول را به خود اختصاص داده است (شکل .)2

در رابطه ( tj )8نشاندهنده ردپای آب داخلی بخش jام و نشاندهنده
کل آب استفاده شده از منابع داخلی برای تأمین مصارف نهایی
داخلی بخش  jاست و  fjنشاندهنده بخشی از تقاضای نهایی است
که در داخل مرصف میشود .بهمنظور محاسبه ردپای آب خارجی،
باتوجهبه اینکه واردات در هر بخش شامل دو بخش واردات
واسطهای و واردات نهایی است ،ردپای آب خارجی بهصورت رابطه
( )9تعریف میشود.
f
in
			
()9
= ENW
F S +S
f
که در آن  sبرابر با حجم آب مجازی است ،برای تأمین مصارف
نهایی داخلی استفاده میشود sf .برابر با واردات نهایی در
محتوای آب مجازی است و با استفاده از رابطه ( )10محاسبه
میشود m .ارزش واردات نهایی بخش  jرا نشان میدهد.
f
f
=S= s fj  , s
w tj × m fj
		
()10
j
 sinبرابر با واردات واسطهای آب مجازی است که با استفاده از
رابطه ( )11محاسبه میشود.
f
j

()11


 ×v j


 n
S in= s inj  , s inj=  ∑w tj × m ij
 j =1

 mijمحصوالت وارداتی بخش iاماست که بهعنوان نهاده واسطهای
در بخش  jاستفاده میشود .ازآنجاییکه بخشی از واردات
واسطهای برای تولید محصوالت صادراتی استفاده میشود ،همه
آب مجازی تعبیهشده در واردات واسطهای بهوسیله تقاضای
نهایی داخلی مرصف منیشود و بخشی از آن رصف تأمین تقاضای
خارجی میشود .بنابراین برای محاسبه دقیقتر واردات واسطهای
آب مجازی عنرص  vjبهعنوان رضیب تعدیل در رابطه ( )11رضب
میشود ،این عنرص از نسبت تفاضل تقاضای نهایی از صادرات
بر تقاضای نهایی بهدست میآید .درنهایت با محاسبه ردپای آب
داخلی و ردپای آب خارجی ،کل ردپای آب بهدست آمد.
ازآنجاییکه مجموع ردپای آب خارجی در یک منطقه نشاندهنده
واردات آب مجازی است ،با استفاده از رابطه ( )12میتوان
صادرات آب مجازی را بهدست آورد:
t


U
w j ×e j
== u j  , u
			
()12
j
در رابطه ( ej ،)12نشاندهنده ارزش کل صادرات محصوالت و uj
حجم کل صادرات آب مجازی در بخش jام است .خالص واردات
آب مجازی بااستفادهاز رابطه ( )13محاسبه میشود:
		
()13
NV W I = ( S f + S in ) − U
نتایج
در جدول ( )2نتایج حاصل از محاسبات این پژوهش نشان داد ه شده
است .باتوجهبه نتایج ،بخش «کشاورزی» بزرگرتین مرصفکننده
آب و بخش «ساخت چوب و محصوالت چوبی» کوچکرتین
جایگاهبخشهایاقتصادیاستاناصفهانبراساسرویکردمرصفبااستفادهازمدلداده–ستانده
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جدول  -2نتایج تفضیلی میزان مرصف آب ردپای آب و آب مجازی در بخشهای اقتصادی استان اصفهان
خالص
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شامره
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شکل  -2صادرات و خالص واردات آب مجازی در
بخشهای اقتصادی استان اصفهان
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بحث و نتیجهگیری

عالوهبر مرصف مستقیم ،به مصارف غیرمستقیم آب در بخشهای
اقتصادی نیز توجه شود.
 باتوجهبه اینکه مصارف غیرمستقیم آب در بخشهای اقتصادیوابسته به بخش کشاورزی صورت گرفته است ازاینرو افزایش
کارایی در بخش کشاورزی منجر به کاهش قابل مالحظهای در
مرصف آب بخشهای اقتصادی میشود .بنابراین ارتقای تکنولوژی
تولید در این بخش میتواند بهصورت غیر مستقیم از آببری
بخشهای تولیدی بکاهد.
 از آنجاییکه مبادله آگاهانه تجارت آب مجازی بهعنوان یک تدبیرسیاسی و اساسی در مدیریرت منابع آب بهشامر میرود .در این راستا
پیشنهاد میشود ،براساس یک برنامهریزی بلندمدت و متناسب با
رشایط (مزیت نسبی ،امنیت غذایی و اشتغا لزایی در استان) حداقل
صادرات آب مجازی و حداکرث واردات آب مجازی صورت گیرد.

خشکسالیهای سالهای گذشته در استان اصفهان به همراه افزایش
تقاضا ،خسارات قاب ل توجهی در بخشهای مختلف استان از جمله
خشک شدن زایندهرود (بهعنوان یک ثروت ملی) را به همراه داشته
و منابع آبی سطحی و زیرزمینی را با تنش آبی مواجه کرده است.
ازآنجاییکه حجم زیادی از تقاضای آب مربوط به تولیدات در
بخشهای اقتصادی است ،بررسی چگونگی مرصف آب گامی اساسی
در راستای مدیریت صحیح منابع آبی است .یکی از روشهای پرکاربرد
در این راستا استفاده از شاخص ردپای آب و جدول داده–ستانده
است .نتایج حاصل از پژوهشهای انجامشده در این راستا نشان از
تفاوت چشمگیر میان میزان مرصف آب بخشهای اقتصادی براساس
دیدگاه ردپای آب (مبتنی بر مرصف) با نتایج مبتنی بر شاخصهای
سنتی است .در راستای شناسایی و تعیین وضعیت فعلی آب منطقه
در ابعاد اقتصادی ،مسئله اصلی پژوهش حارض تحلیل و ارزیابی
مرصف آب در بخشهای مختلف اقتصادی و محاسب ه تجارت آب
مجازی و ردپای آب در استان اصفهان است .در رشایط کنونی استان
اصفهان عالوهبر خشکسالیهای اخیر ،تغییرات اقلیمی ،افزایش رو
به رشد جمعیت ،گسرتش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی کمبود
آب را تشدید میکند که نشاندهنده اهمیت بررسی این موضوع
است .باتوجهبه نتایج این پژوهش ،کل ردپای آب استان اصفهان در
سال  1390حدود  13502میلیون مرت مکعب و رسانه آن به ازای هر
نفر  2767مرتمکعب برآورد شده است.
بخش «کشاورزی» از نظر میزان آب مرصفی با استفادهاز دو رویکرد
سنتی و ردپای آب جایگاه اول مرصف آب را به خود اختصاص داده
است با این تفاوت که با در نظر گرفنت شاخص ردپای آب این مقدار
از  91/73درصد به  67/81درصد تنزل مییابد .به ترتیب بخش
«کشاورزی» بزرگترین واردکننده و صادرکننده آب مجازی است .در
سال  1390استان اصفهان صادرکننده  382میلیون مرت مکعب حجم
آبی و واردکننده خالص حجم آبی برابر  6949میلیون مرت مکعب
است .در یک جمعبندی کلی از نتایج پژوهش میتوان به این
موضوع اشاره کرد الگوی تجارت در استان اصفهان به نفع منابع آب
داخلی استان است .به عبارتی این الگو باعث شده استان اصفهان در
تجارت خارجی وارد کننده خالص آب مجازی باشد .چنانچه تجارت
این استان از الگوی دیگری استفاده میمنود و این مقدار آب را
وارد منیکرد تامین آب از منابع داخلی فشار زیادی بر این منابع
وارد میکرد .در نهایت افزایش بازدهی بخش «کشاورزی» بهعنوان
بزرگرتین مرصفکننده و صادرکننده آب میتوانند کمک شایانی در
مدیریت منابع آب در استان اصفهان باشد.
در پایان ،براساس نتایج بهدست آمده از پژوهش حارض پیشنهاداتی
به رشح ذیل ارائه میشود:
 در سیاستگذاریهای اقتصادی مرتبط با مدیریت منابع آب،جایگاهبخشهایاقتصادیاستاناصفهانبراساسرویکردمرصفبااستفادهازمدلداده–ستانده
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Abstract

چکیده

خشکسالی و کمآبی در ایران یک واقعیت اقلیمی است و
باتوجه به روند روزافزون نیاز بخشهای مختلف به آب
 مشکل خشکسالی در سالهای آینده،بهویژه بخش کشاورزی
 این در حالی است که رویکرد حفظ امنیت.حادتر خواهد شد
آبی در سیاستهای توسعه کشور بهویژه در بخش کشاورزی
کمرت دیده میشود و سیاستگذاری توسعه در ایران منجر
به تهدید منابع آب کشور شده و برقراری امنیت آبی را در
 از این رو مدیریت.کشور با چالش جدی مواجه منوده است
منابع آبی و چگونگی بهکارگیری آن در ایران نیازمند بازنگری
جدی است و رضوری است منابع آب مناطق مختلف از
 اجتامعی و اقتصادی مورد سنجش،لحاظ فاکتورهای فیزیکی
مستمر قرار گرفته و براساس آن سیاستهای توسعهای صورت
 از این رو هدف مطالعه حارض بررسی وضعیت امنیت.پذیرد
 براساس1395  و1390 آبی استانهای کشور در سالهای
شاخصهای امنیت آبی و شناسایی مهمرتین متغیرهای موثر
 بهاینمنظور ابتدا بااستفادهاز روش تحلیل سلسله.برآن است
مراتبی و نظرات کارشناسان و پژوهشگران اهمیت نسبی
شاخصهای امنیت آبی تعیین شد و با استفاده از روشهای
تحلیل چند معیاره شاخص ترکیبی امنیت آبی استانهای
 براساس نتایج. ساخته شد1395  و1390 ایران در سالهای
 کردستان و، آذربایجان رشقی، تهران،استانهای خوزستان
 کرمان و، یزد،مازندران در وضعیت بهرت و استانهای قم
سیستان و بلوچستان در وضعیت بدتری از نظر امنیت آبی
.نسبت به سایر استانهای کشور دارند
، منابع آبی، ایران، شاخص ترکیبی امنیت آب:واژههای كلیدی
.شانون- شاخص اسپیرمن،تحلیل چند معیاره

Drought and water shortage in Iran is a climatic reality and due
to the increasing need for water in various sectors, especially
the agricultural sector, the problem of drought will become
more acute in the coming years. Meanwhile, the approach
of maintaining water security is less seen in the country's
development policies, especially in the agricultural sector,
and development policy in Iran has led to the threat of the
country's water resources and has posed a serious challenge
to establishing water security in the country. Therefore, the
management of water resources and how to use it in Iran
needs a serious review and therefore it is necessary that the
water resources of different regions in terms of physical,
social and economic factors and development policies based
on it to be continuously assessed. Therefore, the purpose
of this study is to investigate the situation of water security
in the provinces of the country in 2012 and 2017 based on
water security indicators and identify the most important
variables affecting it. For this purpose, first, using the
method of hierarchical analysis and the opinions of experts
and researchers, the relative importance of water security
indicators was determined and using multi-criteria analysis
methods, the combined water security index of the provinces
of Iran in 2012 and 2017 was constructed. According to the
results, the provinces of Khuzestan, Tehran, East Azerbaijan,
Kurdistan and Mazandaran are in a better situation and the
provinces of Qom, Yazd, Kerman and Sistan and Baluchestan
are in a worse situation in terms of water security than other
provinces in the country.
Keywords: Combined Water Security Index, Iran, Water
Resources, Multi-Criteria Analysis, Spearman-Shannon Index.
DOI: 10.22067/jwsd.v8i2.1028
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در سالهای اخیر افزایش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی،
خسارتهای غیرقابل جربانی بر منابع آب زیرزمینی کشور وارد
کرده است .برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی باعث افزایش
سفرههای آب شور و شور شدن منابع آب شیرین در نقاط مختلف
کشور شده است .تداوم افت بارندگی در کشور در مقایسه با روند
بلندمدت و بهرهبرداری نادرست از منابع آب کشور بهویژه در بخش
کشاورزی منجر شده در چند دهه گذشته سطح آب سفرههای
زیرزمینی کشور حدود  18مرت کاهش یابد.
امروزه دستیابی ایمن به منابع آب برای رسیدن به هدف رشد و توسعه
اقتصادی پایدار ،بهعنوان یکی از هدفهای اصلی جوامع برشی مطرح
میباشد .بهطوریکه در اهداف توسعه هزاره سوم بر دسرتسی کافی
به منابع آب و کاهش خسارتهای اجتامعی و اقتصادی ناشی از
ناامنیهای آبی تأکید شده است ( Sullivanو همکاران .)2003،در این
راستا محققان انجمن جهانی اقتصاد در سال 2009معتقدند باتوجهبه
ارتباط نزدیک امنیت آبی و تولید مواد غذایی ،انرژی ،آبوهوا ،رشد
اقتصادی و امنیت انسانی ،عمدهترین خطری که جهان امروز را به
چالش میکشاند ،ناامنی آبی است .از اینرو صیانت و حفظ منابع
آبی ،بهرهبرداری اقتصادی و عادالنه از آب و برقراری امنیت آبی یک
مسئله مهم جهانی است ( Panو همکاران.)2014 ،
تعاریف متعددی از مفهوم امنیت آب توسط طیف وسیعی از
سازمانهای بیناملللی بهویژه مشارکت جهانی آب و مجمع جهانی
اقتصاد صورت گرفته است .بهعنوان منونه از دیدگاه برنامه ارزیابی
جهانی آب سازمان ملل متحد چهار شاخص اصلی بهعنوان مؤلفههای
امنیت آبی بیان میشود .این چهار شاخص عبارتند از :تأمین آب برای
نیاز پایه انسانی ،تأمین آب برای امنیت متدنی ،تأمین آب برای حفظ
محیطزیست و تأمین آب برای صنعت و انرژی .در کشورهایی که
امنیت آب مرتادف با خودکفایی در تولید آب است ،مساله آب بسیار
حساس و اسرتاتژیک میشود .در این کشورها ،آب یک مساله شناخته
شده است و امنیت آب در دسته سیاستهای با اولویت اصلی قرار
دارد .در طول دو دهه گذشته توجه به مفهوم امنیت آب هم از
لحاظ سیاسی و هم از لحاظ دانشگاهی افزایش قابل توجهی داشته
است .ایران نیز باتوجهبه رشایط اقلیمی خود در این دسته از کشورها
قرار میگیرد .سازمان آموزش آب یونسکو با پیبردن به اهمیت این
موضوع ،مفهوم امنیت آب را جز اولویتهای پژوهشی خود قرار داده
است ( .)2009،UNESCOانجمن آب آسیا و اقیانوسیه اولین نشست
خود را تحت عنوان امنیت آب ،رهربی و تعهد در سال  2007برگذار
کرد ( .)2007 ،Norikoدر دهه اخیر امنیت آب به موضوع مورد بحث
داخلی برنامههای مدیریتی تبدیل شده است .به ویژه ارتباط موضوع
امنیت آب با تروریسم منجر شده این موضوع به یکی از موضوعات
کلیدی مورد بحث در مجامع دولتی و غیر دولتی تبدیل شود.
درحالیکه رویکرد حفظ امنیت آبی در سیاستهای توسعه کشور
بهویژه در بخش کشاورزی کمرت دیده میشود .بهعنوان منونه ،مقایسه

مقدمه
موقعیت جغرافیایی ،میزان بارش دریافتی و رشایط دما موجب
حاكمیت اقلیم خشك و نیمهخشك در ایران شده است .در
كشورهایی با این اقلیم ،كمبود و محدودیت منابع آب امری طبیعی
است ،اما به آن معنی نیست كه رشایط فعلی بحران آب فقط زاییده
رشایط طبیعی است؛ بلكه حكایت از نقش مهم و پررنگ عوامل
انسانی ،دستاندازی ،زیادهخواهی ،بیبرنامگی و اجرای برنامههای
غلط در ایجاد و عمق این بحران دارد (نرصآبادی.)1394 ،
بررسی مقدار آب استحصالشده در کشور ،افزایش جمعیت ،روند
تخریب جنگلها و مراتع طی سالهای گذشته ،برداشت بیش از حد
و بدون برنامهریزی از منابع آب زیرزمینی و عدم الگوی بهینه مرصف
موجب کاهش چشمگیر منابع آب شده و زمینه بروز خشکسالی در
مناطقی از کشور را فراهم آوردهاست .خشکسالی و کمآبی در ایران
یک واقعیت اقلیمی است و باتوجهبه روند روزافزون نیاز بخشهای
مختلف به آب بهویژه بخش کشاورزی ،مشکل خشکسالی در
سالهای آینده حادتر خواهد شد .بهطوریکه براساس گزارش
موسسه بیناملللی مدیریت آب کشور ایران برای حفظ وضع فعلی
تا سال  2025باید بتواند 112درصد به منابع آب قابل استحصال خود
بیفزاید (عباسی و همکاران.)1394 ،
بررسی آمار و ارقام نشان میدهد میانگین بارش در ایران از 325
میلیمرت در سال  1347-48به  238/4میلی مرت در سال  94-95رسیده
است و میزان رواناب از  182میلیارد مرتمکعب در سال  1347-48به
 59میلیارد مرت مکعب کاهش یافته است .ماکزیمم رواناب در کل
این دوره معادل  182میلیارد مرتمکعب در سال  1347-48رخ داده
است اما متوسط رواناب در  5سال اخیر به  48میلیارد مرتمکعب
کاهش یافته است .کاهش رواناب باعث افزایش شدت برداشت از
منابع آب زیرزمینی شده است ،بهطوریکه اثرات این کاهش در
تغییرات میزان رسانه منابع آبی به خوبی قابل ملس است .در شکل
( )1مشاهده میشود در بازه  1395-1349رسانه منابع آبی به حدود
 1000مرت مکعب رسیده است که تقریبا یک پنجم مقدار اولیه آن در
دوره مورد بررسی است (رشیعتمدار.)1397 ،
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سال هشتم ،شامره 1400 ،2

سیستمهای مدیریت آب است Arreguin-Cortes .و همکاران
( )2020امنیت آب ایالتهای مکزیک را براساس روش تجزیه و
تحلیل جهانی مطالعه کردند ،در این زمینه شاخصهای دسرتسی به
آب ،ایمنی و کیفیت و همچنین مدیریت آب را لحاظ کردند .براساس
شاخص جهانی محاسبه شد ،ایالتهای بحرانی از منظر امنیت آب
شامل سونورا ،باخا کالیفرنیا و گوآناجواتو هستند و پس از آنها مکزیکو
سیتی ،کولیام ،آگواسکالینتس و سینالوآ قرار دارند López Álvarez .و
همکاران ( )2015بااستفادهاز شاخص فقر آبی منابع آب مناطق نیمه
گرمسیری در هوآستکا پوتوسینا مکزیک را ارزیابی کردند .برای این
منظور آنها از مجموع وزنی استاندارد شده شش مؤلفه منابع آبی،
دسرتسی ،مرصف ،ظرفیت ،کیفیت و محیطزیست استفاده منودند.
برای محاسبه این مؤلفهها از متغیرهای منابع آب سطحی ،منابع آب
زیرزمینی ،حجم مرصف ،سهم جمعیتی که به آب آشامیدنی دسرتسی
دارند ،سهم جمعیتی که به آب پاکیزه دسرتسی دارند ،سهم اراضی
آبی از کل نواحی کشاورزی ،درآمد ،نرخ مرگ و میر در کودکان زیر
پنج سال ،شاخص آموزش ،رضیب جینی ،مرصف آب داخلی ،مصارف
آب کشاورزی ،مرصف آب صنعتی ،اراضی بهکار گرفته شده ،مناطق
حفاظت شده و اطالعات کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی
استفاده کردند .نتایج نشان داد ،ارزش نهایی شاخص فقر آبی برای
حوضه آبریز وامل ریو برابر با  59از  100می باشد.
 Panو همکاران ( )2014امنیت آبی و ارزیابی مشکالت اصلی
پیشروی مدیریت و بهرهبرداری آب در حوضههای رودخانههای
هایه ،1شیول 2و شیانگ 3در استان گانسو 4چین را بررسی کردند.
برای این منظور آنها از شاخص فقر آبی استفاده منودند که پنج
مؤلفه منابع آبی ،دسرتسی ،مرصف ،ظرفیت و محیطزیست در آن
مد نظر قرار گرفت .در این مطالعه مؤلفه منابع شامل متغیرهای
منابع آب رسانه و رضیب جریان سطحی ،مؤلفه دسرتسی شامل
متغیرهای تعداد پزشکان به ازای هر هزار نفر ،عرضه آب سطحی و
عرضه آب زیرزمینی؛ مؤلفه مرصف شامل متغیرهای آب مرصفی در
بخشهای کشاورزی ،خانگی ،صنعت و بوم شناختی؛ مؤلفه ظرفیت
شامل متغیرهای سطح آموزش ،تولید ناخالص داخلی ،درآمد خالص
ساالنه روستاییان و درآمد قابل ترصف ساالنه شهرنشینان و مؤلفه
محیطزیست شامل متغیرهای نرخ رقیقسازی ،5تخریب مراتع،
اراضی جنگلی حامیت شده ،میزان مناطق دارای خاک شور ،اراضی
کویری و اراضی ماسهای تثبیت شده بوده است .نتایج پژوهش آنها
نشان داد ،حوضه رودخانه شیول وضعیت مناسبی از نظر امنیت
آبی دارد و وضعیت مؤلفه محیطزیست در حوضه رودخانه هایه
و وضعیت مؤلفههای ظرفیت و منابع در حوضه رودخانه شیانگ
مساعد نیست Zhang .و همکاران ( )2012با بهکارگیری شاخص
فقر آبی میزان تنش آبی حوضه رودخانه شیانگ در چین را ارزیابی
کردند .نتایج نشان داد منطقه مین کین با مقدار شاخص فقر آبی
 26/3وضعیت مناسبی ندارد اما منطقه جینگ چانگ با ارزش نهایی

چگونگی رشد سطح زیرکشت محصوالت زراعی آبی با وضعیت
اقلیمی استانهای مختلف نشان میدهد در برخی از استانهای
کشور توسعه سطح زیرکشت محصوالت ،هامهنگ با رشایط اقلیمی
مناطق صورت نگرفته است .برای منونه در استانهای کرمان و سیستان
و بلوچستان که باتوجهبه آمارهای متوسط بلندمدت بارندگی از
استانهایکمآبکشورمحسوبمیشوند(متوسطبارندگیبهترتیب
138و 85میلیمرت) سطح زیرکشت ذرت دانهای آبی که محصولی آببر
است بهترتیب از 1058و  664هکتار در سال 1989به  25452و 5763
هکتار در سال 2015افزایش یافته است .بهطور مشابه سطح زیرکشت
گندم آبی در استانهای یزد و هرمزگان متوسط بارندگی  67و 210
میلیمرت ،بهترتیب از 14525و  5503هکتار در سال 1989به  26573و
 13713هکتار در سال 2013توسعه یافته است .در مورد محصوالت
و استانهای دیگر هم ،وضعیت مشابهای مشاهده میشود .این عدم
همخوانی نشان میدهد ،در تدوین و اجرای سیاستهای گوناگون از
سوی دولت جهت توسعه فعالیتهای مختلف اقتصادی در مناطق
ط زیستی مرتبط با منابع آب کمرت مدنظر
مختلف ،مالحظات محی 
قرار میگیرد .اینگونه سیاستگذاری توسعه در ایران منجر به تهدید
منابع آب کشور شده و برقراری امنیت آبی را در کشور با چالش جدی
مواجه منوده است .وقوع چالشهای پرشامر همچون تخلیه آبهای
زیرزمینی ،نشست زمین ،خشک شدن چاههای آب ،کاهش دبی
رودخانهها و آب دریاچهها ،آلودگی آب و تخریب اکوسیستمهای
طبیعی بر این حقیقت اشاره دارد که مدیریت منابع آبی و چگونگی
بهکارگیری آن در ایران نیازمند بازنگری جدی است .این بازنگری نیامند
سازگار منودن سیاستهای توسعه بخشهای مختلف با وضعیت
منابع موجود استانهای کشور است .بنابراین رضوری است ،منابع
آب مناطق مختلف از لحاظ فاکتورهای فیزیکی ،اجتامعی و اقتصادی
سنجش مستمر شوند و براساس آن سیاستهای توسعهای صورت
پذیرد .از این رو هدف مطالعه حارض بررسی وضعیت امنیت آبی
استانهای کشور در سالهای  1390و  1395براساس شاخصهای
امنیت آبی و شناسایی مهمرتین متغیرهای موثر برآن است.
پیشینه پژوهش
بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد ،ارزیابی وضعیت منابع
آبی و سنجش امنیت آبی در مناطق مختلف مورد توجه بسیاری از
محققان قرار گرفته است .مرور این مطالعات میتواند در شناسایی
شاخصهای مناسب برای اندازهگیری امنیت آبی مفید باشد Hailu .و
همکاران ( )2020شاخصهای امنیت آب خانوارها را براساس موجودی
منابع آب ،دسرتسی به آب ،مرصف آب ،ظرفیت ،و محیطزیست و
موسسات آب در اتیوپی بررسی کردند .نتایج نشان داد ،اکرث خانوارها
با ناامنی آب مواجه هستند و علت اصلی آن موسسات ضعیف
سازمان یافته و همچنین عدم وجود سیستم و دانش کافی در مورد
بررسی وضعیت شاخص ترکیبی امنیت آبی استانهای ایران در بازه  :1395-1390کاربردی از ....
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مالکی ،ن .و همکاران

 66/9برای شاخص فقر آبی وضعیت نسبی بهرتی دارد .سالمی و
طاهری ریکنده ( )1398وضعیت امنیت آبی استانهای ایران را
سنجیدند .براساس شاخص فقر آبی محاسبه شده برای استانهای
مختلف کشور ،استانهای سیستان و بلوچستان ،قم ،کرمان،
هرمزگان و گلستان با ناامنی آبی شدید و استانهای تهران و گیالن با
امنیت آبی ضعیف روبهرو میباشند .همچنین پنج استان آذربایجان
رشقی ،زنجان ،سمنان ،کرمانشاه و لرستان در طبقه امنیت آبی باال
و پنج استان بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد،
کردستان و مرکزی در طبقه امنیت آبی کامل میباشند .عربی یزدی
و همکاران ( )1393امنیت آبی در اقلیمهای خشک را از دیدگاه
شاخص رد پای آب با تاکید بر استان خراسان جنوبی بررسی کردند.
نتایج مطالعه نشان داد ،برای بهدست آوردن امنیت غذایی ،نیاز به
تأمین حدود  448هزار تن انواع محصوالت غذایی است که با درنظر
گرفنت رشایط واقعی و راندمان  35درصد ،معادل  2065میلیون مرت
مکعب آب به شکل مجازی است .کل حجم شاخص ردپای آب در
استان  1142میلیون مرت مکعب است که به ازا هر نفر 1723/7مرت
مکعب در سال برآورد شد .محمدجانی و یزدانیان ( )1393وضعیت
بحران آب در کشور را با بررسی شاخصهای بیناملللی آب تحلیل
کردند .یافتههای این پژوهش نشان داد در رشایطی که بخش
کشاورزی بیش از  90درصد از مرصف آب در کشور را به خود
اختصاص میدهد ،به واسطه مشکالت ساختاری حاکم بر این
بخش ،روند رو به رشد جمعیت و مرصف مواد غذایی و باوجود
فشار گسرتده به منابع آبهای زیرزمینی کشور ،کرسی تراز بازرگانی
این بخش به بیش از  8میلیارد دالر در سال  1392رسیده است.
مرور مطالعات نشان داد -1 :ساخت شاخص ترکیبی برای وضعیت
امنیت آبی استانهای ایران با استفاده از روشهای تحلیل چند
معیاره کمرت مورد توجه پژوهشگران بوده است -2 ،به اهمیت روش
جمعسازی در ساخت شاخص امنیت آبی پرداخته نشده است .از
این رو نوآوری مطالعه حارض آن است که با استفاده از روشهای
مختلف شاخص ترکیبی برای استانهای ایران را محاسبه میکند و
با مقایسه نتایج دو سال  1390و  ،1395تصویر قابل اعتامدی از
وضعیت امنیت آبی استانهای کشور ارائه کند.

متفاوتی را ارائه کنند .یکی از رویکردهای متداول در این زمینه،
تدوین ،توسعه و استفاده از شاخصها در سطوح مختلف م یباشد،
( Jonssonو  )2014 ،Wilkزیرا امنیت آبی یک مفهوم چندبعدی
است و امکان استفاده از یک متغیر برای نشان دادن ابعاد مختلف
آن وجود ندارد .بنابراین از روش شاخصسازی برای بیان این کمیت
استفاده میشود ( .)2002 ،Sullivanباتوجهبه چارچوب توصیه
شده توسط مشارکت جهانی آب ،بهمنظور مشخص کردن اجزا
شاخص کمی امنیت آبی باید مراحل چندگانهای طی شود .ابتدا
باید ابعاد کلیدی مرتبط با امنیت آبی تعیین شود .سپس باتوجهبه
آمار و اطالعات در دسرتس ،شاخصها و زیرشاخصهایی که این
ابعاد کلیدی را به خوبی منعکس میکنند ،انتخاب شود .پس از
آن باید از میان رویکردهای آماری موجود در ادبیات روش مناسبی
برای استانداردسازی این شاخصها و زیرشاخصها تعیین شود .در
ادامه معادالت مناسبی برای ترکیب شاخصها و زیرشاخصها در
هر یک از ابعاد امنیت آبی تدوین شده و در نهایت بهمنظور
ارزیابی و مقایسه وضعیت مناطق مختلف امنیت آب کلی محاسبه
شود (سالمی و طاهری.)1398 ،
تاکنون شاخصهای متعددی جهت بررسی وضعیت منابع آبی در
سطوح مختلف ،توسط محققان ارائه شده که یکی از مناسبترین
آنها شاخص فقر آبی میباشد .این شاخص که برای نخستین بار توسط
 )2002( Sullivanمعرفی شد بهعنوان یک ابزار چندبعدی و جامع
ط
با یکپارچهسازی جنبههای فیزیکی ،اجتامعی ،اقتصادی و محی 
زیستی مرتبط با آب در مقیاسهای جغرافیایی مختلف ،میباشد .این
شاخص درک بهرتی از پیچیدگیهای مربوط به مدیریت بهینه منابع
آب را فراهم میکند ( Korcو 2013 ،Ford؛  Sullivanو همکاران،
 .)2003از اینرو میتوان به واسطه آن وضعیت منابع آبی مناطق
مختلف را سنجش کرد و جایگاهشان را از لحاظ فاکتورهای فیزیکی،
ط زیستی مرتبط با کمبود آب رتبهبندی
اجتامعی ،اقتصادی و محی 
کرد و از این طریق به اولویتبندی مترکز رسمایهگذاری بخشهای
خصوصی و عمومی پرداخت .همچنین میتوان از آن بهعنوان یک
شاخص عملکرد در جهت نظارت و ارزیابی سیاستهای دولت در
حوزه آب استفاده منود ( Pandeyو همکاران.)2011 ،
شاخص فقر آبی از پنج مؤلفه اصلی مرتبط با آب تشکیل شده
است که عبارتند از -1 :منابع -2 ،دسرتسی-3 ،ظرفیت-4 ،مرصف
و -5محیطزیست .هر کدام از این مؤلفهها توسط شاخصها
و متغیرهایی اندازهگیری میشوند .باتوجهبه اینکه هر کدام از
شاخصهای تشکیل دهنده مؤلفهها واحدهای متفاوتی دارند ،جهت
تجمیع ،مقایسه و تفسیر ،ابتدا مقدار آنها استانداردسازی میشود تا
اندازه عددی هر کدام از این شاخصها در بازه  0تا  100قرار گیرد.
برای این منظور در رابطه با متغیرهایی که دارای واحد هستند از روش
حداقل-حداکرث 6استفاده میشود ( Van Tyو همکاران.)2010 ،
مؤلفه منابع از طریق شاخص دستیابی ارزیابی میشود .کاهش

روش بررسی
ارزیابی منابع آب همواره اقدامی دشوار بوده ،زیرا مستلزم آن
است که ابعاد مختلف فیزیکی ،اجتامعی ،اقتصادی ،سازمانی و
ط زیستی بهصورت همه جانبه مالحظه شودManandhar( .
محی 
و همکاران2012 ،؛  Van Tyو همکاران .)2010 ،در طول سالهای
اخیر پیشبینی تشدید وضعیت بحرانی و تداوم روند نامطلوب
وضعیت منابع آبی در سطح جهان موجب شد ،محققان و
سازمانهایبیناملللیجهتارزیابیوضعیتامنیتآبیرویکردهای
نرشیه آب و توسعه پایدار
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دستیابی به منابع آب به مفهوم افزایش فقر آبی و دستیابی به آب
بیشرت ،موجب انعطافپذیری بیشرت جامعه در رابطه با منابع آب
میشود .این شاخص از طریق متغیر حجم منابع آب زیرزمینی و
سطحی ساالنه بر حسب مرت مکعب بهدست میآید و بهصورت
رسانه در نظر گرفته میشود تا فشار جمعیت را برروی منابع آب
نشان دهد (2001 ،Sullivan؛  Sullivanو همکاران2003 ،؛ سالمی
و طاهری.)1398 ،
مؤلفه دسرتسی دومین مؤلفه شاخص فقر آبی است که دسرتسی
کافی به آب در بخشهای مختلف تقاضاکننده و سیستمهای تخلیه
و تصفیه فاضالب را مد نظر قرار میدهد .این مولفه موجب بهبود
وضعیت اقتصادی و بهداشت مناطق مختلف میشود که جهت
حفظ رشد اقتصادی و ارتقا سالمت جامعه بسیار رضوری است.
عدم کفایت در دسرتسی به منابع آب عالوهبر کاهش روند توسعه
بخشهای مختلف اقتصادی مناطق ،موجب اتالف زمان و هزینه
بیشرت افراد جهت بهدست آوردن آب میشود که میتوانست در
فعالیتهای تولیدی و اقتصادی رصف شود .ازاینرو در مؤلفه
دسرتسی میزان منابع آب در دسرتس بخشهای رشب ،کشاورزی و
صنعتی مد نظر قرار گرفته که براساس شاخصهایی مانند رسانه تعداد
انشعاب آب در نقاط شهری و روستایی تحت پوشش رشکتهای آب
و فاضالب روستایی و درصد اراضی زیر کشت آبی از کل زمینهای
زیرکشت در تجزیه و تحلیلها وارد میشوند ( Sullivanو همکاران،
2006؛ سالمی و طاهری.)1398 ،
مؤلفه ظرفیت بیانگر توانایی و کارایی سیستم مدیریت منابع آب
است .باتوجهبه ارتباط میان شاخصهای اجتامعی و اقتصادی
مناطق مختلف و مدیریت منابع آب آنها ،اهمیت این شاخصها
در مطالعات متعددی مورد تأیید قرار گرفته است .این مؤلفه شامل
دو شاخص ظرفیتهای اجتامعی و ظرفیتهای اقتصادی میباشد.
جهت ارزیابی ظرفیتهای اجتامعی مناطق ،میتوان از متغیرهای
نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی استفاده منود .متغیر نرخ
باسوادی بهصورت درصد جمعیت باسواد شش سال به باال تعریف
میشود .ارزش باالتر این متغیر بیانگر ظرفیت اجتامعی باالتر افراد
مناطق مختلف در تطبیق رشایط زندگی آنها با رشایط کمآبی و
نقش مثبت در مدیریت منابع آب میباشد ( Sullivanو همکاران،
2003؛  Brooksو همکاران .)2005 ،متغیر نرخ مشارکت اقتصادی،
از تقسیم جمعیت فعال  10ساله و بیشرت بر کل جمعیت  10ساله و
بیشرت بهدست میآید .این متغیر به نوعی بیانگر توان فیزیکی باالتر
افراد در واکنش به تنش کمآبی بوده که ارزش باالتر آن موجب
افزایش ظرفیتهای اجتامعی مناطق خواهد شد .برای اندازهگیری
ظرفیتهای اقتصادی مناطق میتوان از متغیرهای تولید ناخالص
داخلی رسانه و میزان اشتغال غیرکشاورزی استفاده منود .متغیر
تولید ناخالص داخلی رسانه بیانگر توان اقتصادی مناطق مختلف
در دستیابی به تکنولوژی ،انجام رسمایهگذاری در پروژههای آب،
بررسی وضعیت شاخص ترکیبی امنیت آبی استانهای ایران در بازه  :1395-1390کاربردی از ....

افزایش توانایی عرضه آب و بهبود وضعیت مدیریت منابع آب
میباشد ( Pandeyو همکاران.)2011 ،
باتوجهبه اینکه فعالیتهای کشاورزی معموال همراه با ریسک باال
و بازدهی پایین هستند ،افزایش کسب و کار غیرکشاورزی میتواند
ظرفیت اقتصادی جامعه را در مدیریت منابع آب افزایش میدهد؛
لذا متغیر میزان اشتغال غیرکشاورزی در تجزیه و تحلیلها وارد
خواهد شد .در مؤلفه مصارف باید میزان آب مورد استفاده در
بخشهای مختلف مرصف کننده آب خانگی ،کشاورزی و صنعتی
در تجزیه و تحلیلها وارد شود .بنابراین ،از متغیر رسانه مرصف
آب خانگی در مناطق شهری و روستایی مرتمکعب بهازای هر نفر
استفاده خواهد شد .اما باتوجهبه نبود اطالعات آماری قابل اطمینان
در مورد مصارد آب در بخش کشاورزی از متغیر درصد اراضی زیر
کشت آبی از کل زمینهای زیرکشت استفاده خواهد شد .اساسا
مناطق مختلف جهت در امان ماندن از خشکسالیها و افزایش
عملکرد به کشت آبی روی میآورند .از این رو افزایش سهم اراضی
زیر کشت آبی از کل زمینهای زیرکشت میتواند بیانگر تنش آبی
موجود در منطقه باشد .لذا این متغیر دارای تأثیر منفی بر اندازة
شاخص فقر آبی است (سالمی و طاهری.)1398 ،
باتوجهبه اینکه بقای سیستمهای محیطزیستی یکی از پیشنیازهای
توسعه پایدار است در محاسبه شاخص فقر آبی ،مؤلفه محیطزیست
مد نظر قرار میگیرد .زیرا یکپارچگی محیطی موجب افزایش ظرفیت
غلبهبر تنشهای ناشی از کمآبی و تداوم منافع اقتصادی کاالها و
خدمات اکوسیستمها خواهد شد ( Van Tyو همکاران .)2010 ،در
مؤلفه محیطزیست مقدار توزیع کودهای شیمیایی ،میزان فروش
سموم شیمیایی بهازای هر هکتار از اراضی زیرکشت و شاخص
پوشش گیاهی در تجزیه و تحلیلها وارد میشود .کودها و سموم
شیمیایی در صورتی که بهطور بیرویه مرصف شوند از طریق هرز
آبها موجب آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی خواهند شد .از
اینرو میتوان مرصف کودها و سموم شیمیایی بیشرت در واحد سطح
ط
را به منزله افزایش احتامل آلودگی منابع آب و ایجاد تنشهای محی 
زیستی بیشرت پذیرفت .بنابراین ،متغیرهای مقدار مرصف کودها و
سموم شیمیایی بهازای هر هکتار از اراضی زیرکشت در استانهای
مختلف جهت تجزیه و تحلیل مؤلفه محیطزیست استفاده میشود
( Sullivanو همکاران2003 ،؛ سالمی و طاهری.)1398 ،
در شاخص پوشش گیاهی ،میزان حفاظت از یکپارچگی محیطزیستی
ارزیابی میشود .محققان معتقدند روی آوردن به اقدامات
ناپایداری از قبیل تغییر کاربری اراضی ،به زیر کشت بردن زمینهای
غیرکشاورزی ،کشت غیرعلمی و چرای بیش از حد دام موجب
تخریب پوشش گیاهی مناطق مختلف میشود .ازاینرو باید میزان
پوشش گیاهی استانهای مختلف در محاسبات شاخص فقر آبی
مد نظر قرار گیرد .اما باتوجهبه عدم دسرتسی به آمارهای مورد نیاز
در طول دوره تحت بررسی ،از درصد مساحت مناطق حفاظت
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شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست از کل مساحت
استان بهعنوان متغیر جایگزین استفاده شده است .زیرا هر چقدر
سهم بیشرتی از مساحت استانها تحت مدیریت سازمان حفاظت
محیطزیست مورد محافظت قرار گیرد ،آن استانها در نهایت
میتوانند پوشش گیاهی مناسبتری داشته باشند ( Pandeyو
همکاران2011 ،؛  Manandharو همکاران.)2012 ،
برای ساخت شاخص کلی جهت بررسی وضعیت امنیت آبی از
شاخصهای ترکیبی استفاده میشود .شاخصهای ترکیبی ،تجمیعی
از شاخصهای منفرد میباشند و مسئله مورد بررسی را از ابعاد
مختلف اندازهگیری میکنند .امروزه شاخصهای ترکیبی با مزیت
توانایی در خالصه کردن مقدار فراوان اطالعات ،در جهت دستیابی
به سادگی در درک و فهم عمومی و ارائه تحلیل نهایی ،بیشرت
محل توجه پژوهشگران قرار دارد .در سالهای اخیر استفاده از
شاخصهای ترکیبی در حال افزایش است؛ بهطوریکه Bandura
( )2006به  160منونه از این شاخصها اشاره کرده است و این
شاخصهای ترکیبی ،مقایسه عملکرد کشورها یا عملکرد سالهای
مختلف کشوری خاص را بهصورتی ساده و فهمپذیر فراهم میکند؛
بهطوریکه برای ترشیح و توصیف مسائل پیچیده و مختلف در
زمینههای گوناگون از جمله اقتصاد کاربرد دارد (Joint Research
.)2008 ،Centre-European Commission
مسئله قابل توجه در تجمیع و وزندهی شاخصهای منفرد در
ساخت شاخص ترکیبی نهایی این است که روشهای مورد استفاده
از تکنیکهای تحقیق در عملیات بهویژه تحلیل پوششی دادهها
( 7)DEAو تحلیل تصمیمگیری چند معیاره ( 8)MCDAاستخراج
شدند ( Zhouو  .)2009 ،Angدرحالیکه طیف وسیعی از روشهای
 MCDAاز قبیل تاپسیس ،روش مجموع ساده وزین ،ستانده وزنی،
ایدهآل جانشین وزنی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و همچنین
تحلیل مولفههای اصلی ،تحلیل عاملی و انحراف از اپتیمم وجود
دارد ( Nardoو همکاران ،)2005 ،اما هیچکدام منیتواند بهعنوان
یک روش برتر برای ساخت شاخص ترکیبی استفاده شود (Guitouni
و  .)1998 ،Martelجهت انتخاب روشهای مناسب ساخت و تحمیع
شاخصها روشهای کیفی و کمی مختلف تدوین شده است.
روشهای کیفی ،مبتنی بر وجود مبانی نظری قوی ،قابل فهم بودن،
سهولت استفاده و اعتبار شاخصها است اما روشهای کمی ،مبتنی
برمقایسهنتایجازطریقمعیارهایینظیررضیبهمبستگی،رضیب
اختالف ،درصد تغییر نتایج ،شدت تغییرات رتبه و معیار اسپیرمن-
شانون 9است ( Zhouو  ،2009 ،Angبدری و اکربیان رونیزی.)1385 ،
برخی پژوهشگران بااستفادهاز تحلیل همبستگی رتبهبندیهای
بهدستآمده روشهای مختلف را مورد آزمون قرار دادند و براساس
شدت همبستگی بین روشها نسبت به ه مراستا بودن نتایج
تحقیق خود قضاوت کردند (بدری و اکربیان رونیزی1385 ،؛ تقوایی
و شیخ بیگلو .)1392 ،در برخی تحقیقات معیار رضیب تغییرات،
نرشیه آب و توسعه پایدار

مالک انتخاب روشهای تجمیعی قرار گرفته است و روشهای با
رضیب اختالف کمرت قدرت بیشرتی در متایز واحدهای مورد مطالعه
داشتند (سلیمیفر و همکاران .)1388 ،بر مبنای معیار از دست رفنت
اطالعات Zhou ،و همکاران ( )2007معیار اسپیرمن-شانون را برای
مقایسه روشهای تجمیع شاخصها در فرآیند ساخت شاخص ترکیبی
تدوین کردند .اثربخشی این معیار در مقایسه روشهای MCDA
برای ساخت شاخص ترکیبی در برخی از مطالعات آزمون شده است
( Zhouو  .)2009 ،Angبنابراین رضورت دارد ،طبق معیار بیان
شده که مبتنی بر حفظ ماهیت اطالعات اصلی ،روشهای مختلف
ساخت شاخص ترکیبی مقایسه شده و مزیت آنها برای بهکارگیری
در تحقیقات آینده تبیین شود.
• روشهای رتبهبندی شاخصها
در این مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزندهی و از
روشهای تاپسیس ،تاکسونومی عددی ،میانگین وزنی برای رتبهبندی
استانها از نظر شاخصهای امنیت آبی استفاده میشود .عالوهبر این،
با روش اسپیرمن-شانون این سه روش با یکدیگر مقایسه میشوند.
این روشها جز معروفترین و معتربترین روشهای رتبهبندی
شاخصها هستند ( Zhouو  .)2009 ،Angعبدالل هزاده و همکاران
( )1394برای رتبهبندی استانها از نظر شاخصهای توسعه و مهدیار
اسامعیلی و همکاران ( )1398برای ارزیابی تابآوری اقتصادی
کشورهای تک محصولی از این روش استفاده کردند .روشهای مورد
استفاده در جدول ( )1ارائه شده است.
از روش تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین اهمیت نسبی معیارها و
مقایسات زوجی در ساختارهای سلسله مراتبی چند الیه استفاده
میشود ( Saatyو  .)2012 ،Vargasفرآیند تحلیل سلسله مراتبی،
یكی از جامعترین تكنیكهای طراحی شده برای تصمیمگیری با
معیارهای چندگانه است .زیرا این تكنیك امكان فرموله كردن مساله
را بهصورت سلسله مراتبی فراهم كرده و همچنین امكان در نظر
گرفنت معیارهای مختلف كمی و كیفی را دارد .در این روش انجام
مقایسات زوجی منتهی به محاسبه اهمیت نسبی هر یك از معیارها
در سطوح مختلف طبقهبندی میشود .و گزینهها را در سطوح پایین
بهمنظور تعیین بهرتین گزینه ارزیابی میكند .همچنین این روش
برای حل مسائلی كه معیارها و زیر معیارهای مسئله تصمیمگیری
ساختار سلسله مراتبی دارد ،بسیار مناسب خواهد بود ( Tuzmenو
 .)2011 ،Sipahiدر این مطالعه جامعه آماری شامل پژوهشگران و
کارشناسان در زمینه منابع آبی و امنیت آبی میباشند که با استناد بر
نظرات ایشان و روش تحلیل سلسله مراتبی وزن شاخصهای امنیت
آبی مورد مطالعه هبدست میآید .بهاینمنظور پرسشنامهای مبتنی
بر تحلیل سلسله مراتبی تهیه شد و از مصاحبه با  120نفر از جامعه
آماری در دانشگاه تهران ،وزارت نیرو و اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری تکمیل شد.
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جدول  -1روشهای مورد استفاده
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و در آن  iشاخصها j ،استانها w ،وزن شاخصها و  xمقدار شاخص
است .مناد  rsjرضیب همبستگی اسپیرمن بین وزن شاخص sام و jام
است که از روش آنرتوپی بهدست آمده و رتبه شاخص sام را مشخص
میکند .مناد  rjرضیب همبستگی بین مقدار شاخصها و رتبهها
در هر روش نشان میدهد .هر چقدر مقدار  dدر روش مورد نظر
کمرت باشد ،اطالعات کمرتی از دست رفته است و آن روش میتواند
بهعنوان روش برتر شناخته شود ( Zhouو  .)2009 ،Angآمار مورد
نیاز پژوهش از رشکت مدیریت منابع آب ،سالنامههای آماری سازمان
آمار و سازمان جهاد کشاورزی ایران برای سال  1390و  1395به
تفکیک استانهای ایران جمعآوری شد.
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جدول  .-2وزن محاسبه شده برای شاخصهای امنیت آبی
براساس رهیافت تحلیل سلسله مراتبی
وزن
شاخصها
0/27
منابع آب سطحی رسانه
0/26
منابع آب زیرزمینی رسانه
0/14
مرصف آب رسانه
0/067
نرخ شهرنشینی
درصد اراضی زیار کشت آبی از کل زمینهای زیرکشت 0/051
0/046
تولید ناخالص واقعی به قیمت سال  90رسانه
0/040
نرخ مشاركت اقتصادی
0/030
میزان اشتغال غیرکشاورزی
0/030
مرصف کود شیمیایی بهازای یک هکتار
0/025
مرصف سموم شیمیایی بهازای هر هکتار
0/020
نرخ باسوادی
0/011
درصد مناطق محافظت شده
0/010
رسانه انشعاب آب و فاضالب روستایی و شهری

یافتهها و بحث
برای ساخت شاخص ترکیبی امنیت آبی برای استانهای ایران ،ابتدا
بااستفادهاز روش تحلیل سلسله مراتبی وزن و اهمیت نسبی هر
یک از شاخصهای ترشیح شده استفاده شده است .بهاینمنظور
پرسشنامه طراحی شده در قالب این روش با مصاحبه با کارشناسان
و پژوهشگران تکمیل شده و بعد از انجام مقایسات زوجی نتایج
بررسی وضعیت شاخص ترکیبی امنیت آبی استانهای ایران در بازه  :1395-1390کاربردی از ....
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بهدست آمده در جدول ( )2گزارش شده است .هامنگونهکه در این
جدول مشاهده میشود ،شاخصهای منابع آب سطحی رسانه ،منابع
آب زیرزمینی رسانه و مرصف آب رسانه بهترتیب با وزنهای ،0/27
 0/26و  0/14رتبههای اول تا سوم اهمیت را از نظر کارشناسان دارند
و نرخ باسوادی ،درصد مناطق حفاظت شده در هر استان و رسانه
انشعاب آب و فاضالب کمرتین اهمیت را بهخود اختصاص دادهاند.
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بعد از محاسبه وزنها و اهمیت هر یک از شاخصها ،شاخص
ترکیبی امنیت آبی استانها در سال  1390با استفاده از سه
رهیافت تاپسیس ،تاکسونومی و میانگین وزنی محاسبه شده
است و نتایج آن در جدول ( )3گزارش شده است .براساس
نتایج محاسبه شده استانهای خوزستان ،تهران و کردستان
در روش تاپسیس و میانگین وزنی رتبههای اول تا سوم و
استانهای خوزستان ،بوشهر و تهران رتبههای اول تا سوم را
در روش تاکسونومی بهخود اختصاص دادند .همچنین قم ،یزد
و کرمان در روش تاپسیس ،سیستان و بلوچستان ،قم و کرمان
در روش تاکسونومی و میانگین وزنی بدترین وضعیت امنیت
کشور را در سطح کشور داشتهاند .بهمنظور کاربرد شاخص
اسپیرمن-شانون برای مقایسه روشها ،مقدار این شاخص برای
هر سه روش مورد استفاده محاسبه شد .مشاهده میشود که
شاخص بهدستآمده از روش میانگین وزنی کمرتین مقدار را
دارد ،درحالیکه شاخص تاکسونومی بیشرتین مقدار را دارد.
در روشهای تاپسیس و تاکسونومی میزان محاسبات برای
رسیدن به شاخصهای ترکیبی بسیار بیشرت از میانگین وزنی
است ،به همین علت میزان از دست رفنت اطالعات نیز باالتر
است .بنابراین شاخص میانگین وزنی کمرتین میزان از دست
رفنت اطالعات را در بین روشهای مورد استفاده در این مطالعه
داشته است که منطبق بر نتیجه مهدیار اسامعیلی و همکاران
( )1398است .نتایج بهدست آمده از سه روش با همدیگر
همبستگی مثبت و باالیی دارند که این موضوع بیانگر همراستا
بودن نتایج سه روش مورد نظر است.
در ادامه شاخص ترکیبی امنیت آبی استانهای کشور در سال
 1395نیز محاسبه شده است تا تغییر وضعیت استانهای
کشور در این بازه زمانی بررسی شود .براساس شاخص اسپیرمن-
شانون مقدار شاخص بهدست آمده از روش میانگین وزنی
کمرتین مقدار را دارد (مانند نتایج سال  ،)1390بنابراین شاخص
میانگین وزنی کمرتین میزان از دست رفنت اطالعات را در بین
روشهای مورد استفاده در این مطالعه داشته است.
هامنطور که در نتایج گزارش شده در جدول ( )4مشاهده میشود،
براساس هر سه روش استفاده شده ،استانهای تهران ،خوزستان
و آذربایجان رشقی بهرتین وضعیت را از نظر امنیت آبی در بین
استانهای کشور در سال  1395داشتهاند .استانهای یزد ،قم ،کرمان
و سیستان و بلوچستان هامنند سال  1390وضعیت مناسبی در
سطح کشور ندارد و در آخرین رتبههای این اولویتبندی قرار دارند.
استان کردستان نسبت به سال  1390کاهش رتبه داشته است و به
رتبههای پایینتری افت کرده است .استان همدان وضعیت نسبی
بهرتی پیدا کرده است و رتبه آن از محدوده  12در سال 1390
به محدوده  5در سال  1395رسیده است .آذربایجانغربی در
سال  1390وضعیت نامناسبی داشت و در رتبههای آخر مشاهده
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میشود ،در سال  1395وضعیت نسبی بهرتی پیدا کرده است
و رتبه این استان به محدوده باالتری رسیده است .اردبیل نیز
رشایط مشابه داشته است و رتبه نسبی آن در سطح کشوری
بهبود یافته است .اما این نتایج بیانگر بهبود وضعیت امنیت آبی
کشور نیست .بلکه مقایسه میانگین شاخص ترکیب امنیت آبی
در سال  1395با سال  1390در هر سه روش استفاده شده بیانگر
آن است که امنیت آبی متام استانهای کشور در این بازه کاهش
پیدا کرده است و میانگین کشوری نیز افت کرده است .این امر
بیانگر وضعیت نامناسب مدیریت منابع آب کشور و امنیت آب
استانها در این بازه کوتاه بوده است.
برای بررسی بهرت تفاوت رتبههای استانهای کشور در دوره
مورد بررسی ،رتبههای استانها در سالهای  1390و 1395
براساس روش میانگین وزنی مقایسه شده است .براساس شکل
( ،)2بدترین افت نسبی وضعیت امنیت آبی استانها در این
بازه ،مربوط به استانهای خراسان جنوبی ،زنجان و گلستان
میباشد که بهترتیب از رتبههای  11 ،14و  20به رتبههای
 21 ،25و  30رسیدهاند .همچنین بهرتین بهبود نسبی متعلق
به استانهای آذربایجان غربی و فارس است که از رتبههای
 23و  25کشوری به رتبه  9و  16رسیدند .این تفاوت در
وضعیت استانها نشان میدهد استانهای کشور وضعیت
متفاوتی در زمینه شاخصهای امنیت آبی دارند و اتفاقات
این دوره موجب تغییرات وضعیت نسبی استانها نسبت
به همدیگر شده است ،همچنین این وضعیت ممکن است
ناشی از تفاوت در مدیریت و عملکرد سازمانهای مرتبط با
مدیریت آب در استانهای مختلف باشد .ثانیاً کاهش میانگین
شاخص امنیت آبی در کل کشور بیانگر افزایش بحران منابع
آبی کشور است و فارغ از تغییرات رتبه استانها ،میانگین
کشور در زمینه آبی روند نزولی دارد.

شکل  -2مقایسه رتبه استانهای کشور در سال  1390و 1395
براساس روش میانگین وزنی
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جدول  -3نتایج محاسبه شاخص ترکیبی امنیت آبی برای استانهای ایران در سال 1390
میانگین وزنی
تاکسونومی
تاپسیس
مقدار شاخص رتبه مقدار شاخص رتبه مقدار شاخص رتبه
استان
1
0/636
1
0/463
1
0/586
خوزستان
2
0/495
3
0/630
2
0/465
تهران
3
0/338
5
0/711
3
0/298
کردستان
7
0/234
6
0/771
4
0/244
آذربایجان رشقی
4
0/264
19
0/923
5
0/214
قزوین
5
0/241
7
0/832
6
0/211
چهارمحال و بختیاری
6
0/235
2
0/614
7
0/195
بوشهر
9
0/172
4
0/634
8
0/182
مازندران
8
0/217
11
0/884
9
0/167
الربز
10
0/155
13
0/902
10
0/125
لرستان
11
0/151
8
0/861
11
0/111
زنجان
13
0/138
9
0/863
12
0/101
اردبیل
12
0/150
12
0/899
13
0/100
همدان
15
0/129
15
0/907
14
0/099
اصفهان
16
0/120
10
0/876
15
0/098
ایالم
21
0/095
17
0/921
16
0/086
گیالن
14
0/131
20
0/923
17
0/081
خراسان جنوبی
18
0/110
14
0/905
18
0/080
خراسان رضوی
17
0/115
21
0/925
19
0/075
خراسان شاملی
25
0/085
22
0/934
20
0/070
فارس
23
0/091
25
0/952
21
0/070
آذربایجان غربی
27
0/076
23
0/941
22
0/065
مركزی
19
0/104
16
0/920
23
0/064
هرمزگان
24
0/085
28
0/962
24
0/059
كهگیلویه وبویراحمد
20
0/101
27
0/959
25
0/051
گلستان
26
0/080
24
0/942
26
0/050
كرمانشاه
30
0/049
29
0/962
27
0/045
سیستان وبلوچستان
22
0/095
18
0/922
28
0/044
سمنان
31
0/034
30
0/976
29
0/043
قم
28
0/075
26
0/957
30
0/043
یزد
29
0/060
31
0/984
31
0/043
كرمان
0/163
0/866
0/134
میانگین
0/17
0/24
0/21
شاخص اسپیرمن-شانون
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جدول  -4نتایج محاسبه شاخص ترکیبی امنیت آبی برای استانهای ایران در سال 1395
میانگین وزنی
تاکسونومی
تاپسیس
رتبه
مقدار شاخص
رتبه
مقدار شاخص رتبه مقدار شاخص
استان
1
0/507
1
0/495
1
0/457
تهران
2
0/448
2
0/496
2
0/419
خوزستان
3
0/253
3
0/526
3
0/213
آذربایجان رشقی
6
0/197
6
0/578
4
0/208
مازندران
4
0/221
5
0/562
5
0/171
كردستان
5
0/200
4
0/561
6
0/170
همدان
8
0/159
7
0/612
7
0/119
اردبیل
11
0/140
10
0/679
8
0/111
ایالم
7
0/159
9
0/660
9
0/110
چهارمحال و بختیاری
13
0/135
8
0/632
10
0/105
الربز
10
0/140
11
0/697
11
0/100
لرستان
12
0/138
14
0/743
12
0/098
قزوین
9
0/148
13
0/742
13
0/098
آذربایجان غربی
15
0/128
16
0/765
14
0/098
بوشهر
14
0/131
15
0/761
15
0/091
اصفهان
17
0/120
12
0/731
16
0/091
گیالن
20
0/101
19
0/812
17
0/090
كهگیلویه وبویراحمد
18
0/119
17
0/801
18
0/089
هرمزگان
16
0/128
21
0/816
19
0/088
فارس
25
0/078
23
0/872
20
0/088
خراسان جنوبی
22
0/088
20
0/813
21
0/088
خراسان شاملی
19
0/117
22
0/846
22
0/087
خراسان رضوی
24
0/081
24
0/893
23
0/080
كرمانشاه
30
0/045
25
0/896
24
0/055
گلستان
21
0/100
18
0/811
25
0/050
زنجان
28
0/065
26
0/912
26
0/035
سمنان
26
0/074
27
0/934
27
0/034
مركزی
27
0/070
29
0/946
28
0/033
سیستان وبلوچستان
23
0/083
30
0/974
29
0/033
قم
29
0/063
31
0/978
30
0/033
كرمان
31
0/023
28
0/934
31
0/030
یزد
0/143
0/757
0/115
میانگین
0/19
0/28
0/24
شاخص اسپیرمن-شانون

تاپسیس و میانگین وزنی ارزیابی شد و در ادامه رتبهبندی شدند.
ابتدا بااستفادهاز مصاحبه با کارشناسان و پژوهشگران در زمینه امنیت
آبی اهمیت شاخصهای امنیت آبی در ایران بهدستآمد .برایناساس
مهمرتین شاخصها بهترتیب منابع آب سطحی رسانه ،منابع آب زیر

نتیجهگیری
درپژوهشحارضوضعیتامنیتآبیاستانهایمختلفبابهکارگیری
شاخص فقر آبی و روشهای تحلیل سلسله مراتبی ،تاکسونومی،
نرشیه آب و توسعه پایدار
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زمینی رسانه ،مرصف آب رسانه ،نرخ شهر نشینی ،درصد اراضی زیر
کشت آبی از کل زمینهای زیرکشت ،تولید ناخالص واقعی رسانه،
نرخ مشاركت اقتصادی ،میزان اشتغال غیر کشاورزی ،مرصف کود
شیمیایی بهازای یک هکتار ،مرصف سموم شیمیایی بهازای هر هکتار،
نرخ باسوادی ،درصد مناطق محافظت شده و رسانه انشعاب آب و
فاضالب روستایی و شهری میباشد.
براساس شاخص ترکیبی بهدستآمده استانهای خوزستان ،تهران،
آذربایجان رشقی ،کردستان و مازندران وضعیت بهرت و استانهای
قم ،یزد ،کرمان و سیستان و بلوچستان در وضعیت بدتری از نظر
امنیت آبی نسبت به سایر استانهای کشور قرار دارند .مقایسه
نتایج سالهای  1390و  1395نشان داد در طول این دوره اگرچه
وضعیت نسبی بعضی از استانها تغییر پیدا کرده و بعضی استانها
بهرت و بعضی استانها بدتر شدهاند ،اما وضعیت امنیت آبی متام
استانهای کشور نامناسبتر شده و شاخص محاسبه شده کاهش
پیدا کرده است.
باتوجهبه اینکه مولفههای منابع آب و دسرتسی به آب یعنی منابع
آب سطحی و زیرزمینی رسانه و مرصف آب رسانه از نظر کارشناسان
بیشرتین اهمیت امنیت آبی کشور را دارند ،بهنظر میرسد در طول
بازه مورد بررسی هم از طرف جامعه و هم دولت ،مدیریت مناسب
و توجه شایانی برای این شاخصهای کلیدی در تعیین وضعیت
امنیت آبی وجود نداشته است که موجب کاهش شاخص ترکیبی در
سال  1395نسبت به سال  1390شده است.
عالوهبر این به نظر میرسد که وضعیت واقعی برخی از استانهای
مختلف کشور با آنچه که عقیده عموم افراد بر آن است ،متفاوت
بوده است .بهعنوان منونه استان گیالن که وضعیت چندان مناسبی
را در این ارزیابیها نداشته است و یا استان فارس که بار زیادی از
تولید محصوالت کشاورزی و مرصف منابع آبی را بهخود اختصاص
میدهد ،در وضعیت تنش آبی قرار گرفته است .این بیانگر آن است
که قضاوتهای تک بعدی در مورد وضعیت منابع آبی و پتانسیلهای
مناطق ممکن است نادرست باشد .لذا پیشنهاد میشود در راستای
برقراری مدیریت یکپارچه منابع آب بهطور مداوم بااستفادهاز
رویکردهای جامعنگر به ارزیابی وضعیت امنیت آبی مناطق پرداخته
شود تا منابع مالی محدود دولت به مناطق واقعی درگیر با مسائل
ناشی از ناامنیهای آبی اختصاص داده شود.
باتوجهبه بدتر شدن وضعیت امنیت آبی استانها و اهمیت مولفه
منابع ،توصیه میشود دولت با استفاده از تجهیزات و امکانات
کنرتلی بر میزان مرصف منابع محدود آبی نظارت کند .انجام این
مورد در بخش کشاورزی که مرصفکننده بیش از  90درصد منابع
آب کشور میباشد ،اهمیت فراوانی دارد .بهکارگیری سیاستهای
حامیتی از پروژههای تأمین و انتقال منابع آب ،تدوین الگوی کشت
آب اندوز و ترویج رصفهجویی در مرصف آب در راستای برقراری
مدیریت یکپارچه منابع آب بسیار رضوری است.
بررسی وضعیت شاخص ترکیبی امنیت آبی استانهای ایران در بازه  :1395-1390کاربردی از ....

پینوشت
1-Heihe
2-Shule
3-Shiyang
4-Gansu
5-Dilution-ratio
X −X
=
X
-6رابطه محاسبه این روش بهصورت ×100
است که
X −X
در آن در این رابطه  Xminکوچکرتین مقدار هر شاخص و  Xmaxبیشرتین
مقدار هر شاخص و  Xnormمقادیر شاخص نرمال شده است.
7-Data envelopment analysis
8-Multiple-criteria decision analysis
9-Spearman -Shannon
min

min

norm

max
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چکیده

Abstract

حفاظت از منابع آبی از ویژگیهای اصلی توسعه پایدار است
و در اسناد بیناملللی و ملی بر لزوم حامیت از آنها در مناطق
تحت حفاظت با هدف حفظ تنوعزیستی و خدمات بسیار
 در گام نخست.آنها نظیر تأمین آب رشب تاکید شده است
 منابع آبی سطحی کشور شامل پیکرههای آبی،مطالعه حارض
 رودخانههای دامئی و مناطق یخچالی بررسی و پس از،مهم
 حساسیت اکولوژیک،تهیه نقشههای وضع موجود این منابع
آنها با توجه به معیارهای پیشنهادی و نظرات کارشناسی
 میزان پوششدهی هر سه منبع آب، در گام دوم.مشخص شد
 نتایج.سطحی توسط شبکه مناطق تحت حفاظت بررسی شد
 غنای، وسعت، طبیعی بودن، معیارهای رژیم جریان،نشان داد
 و وضعیت مدیریت حفاظتی در،پرندگان/گونهای ماهیها
، همچنین.اولویت توجه برای مدیریت این منابع قرار گرفتند
، میانکاله، ارژن، تاالبهای بختگان،براساس این معیارها
، رسدآبرود، کرج، شادگان و انزلی و رودخانههای کر،چغاخور
.چهلگرد و سفیدرود حساسترین منابع آبی شناخته شدند
این نتیجه بهدست آمد که دو طبقه مدیریتی منطقه حفاظت
شده و اثر طبیعی ملی نسبت به سایر طبقهها در پوششدهی
منابع آبی ضعیفتر عمل میکنند و رودخانهها نسبت به سایر
 یافتههای مطالعه. کمرت در شبکه مناطق حضور دارند،منابع
حارض میتواند بهعنوان راهنامی برنامهریزان حفاظت رسزمین
به منظور توجه مناسب به منابع آبی حساس در انتخاب
.مناطق تحت حفاظت در کشور استفاده شود
، حفاظت منابع آبی، منابع آبی سطحی حساس:واژههای كلیدی
. اولویتبندی حساسیت،شبکه مناطق تحت حفاظت

Conservation of water resources is one of the main features
of sustainable development and international and national
documents emphasize the need to protect them in protected
areas in order to preserve biodiversity and their many
services such as drinking water supply. In the first step of
the present study, the country's surface water resources
including important water bodies, permanent rivers, and
glacial areas were studied and after preparing the current
status maps of these resources, their ecological sensitivity
was determined according to the proposed criteria and
expert opinions. In the second step, the coverage of all three
surface water sources by the network of protected areas was
investigated. The results showed that the criteria of flow
regime, naturalness, Extent, species richness of fish and
birds, and conservation management status were prioritized
for the management of these resources. Also, according to
these criteria, Bakhtegan, Arjan, Miankaleh, Choghakhor,
Shadegan, and Anzali wetlands, and Kor, Karaj, Sardabrud,
Chelgerd, and Sefidrood wetlands were identified as the
most sensitive water sources. It was concluded that the two
management classes of the protected area and the national
natural effect are weaker in covering water resources than the
other classes, and the rivers are less present in the network
of the areas than other sources. The findings of the present
study can be used as a guide for land protection planners in
order to pay proper attention to sensitive water resources in
selecting protected areas in the country.
Keywords: Sensitive Surface Water Resources, Water
Resources Conservation, Network of Protected Areas,
Sensitivity Prioritization.
DOI: 10.22067/jwsd.v8i2.89268
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مدل ارزیابی توان اکولوژیک برای حفاظت در کشور) ،و حفاظت
از آبخیزهایی که در تامین آب مردم نقش حیاتی دارند (بهعنوان
مناطق ویژه زیستی براساس مدل توان اکولوژیک حفاظت) از موارد
دیگری هستند که میتوان به آنها اشاره منود (مجنونیان1379 ،؛
مخدوم1393 ،؛  Juffe-Bignoliو همکاران .)2016 ،در برخی از
مطالعات بهمنظور حفاظت از منابع آبی سطحی ،این منابع بررسی
و اولویتبندی شدند .بهعنوان مثال 200 ،تاالب شناسایی شده
در ایالت آیداهو آمریکا در مطالعهای توسط  Hahnو همکاران
( ،)2005براساس سه معیار نوع تاالب ،ارزش و عملکرد تاالب و
تهدیدهای تاالب اولویتبندی حفاظتی شدند Arzamendia .و
 )2012( Giraudoبخشهایی از سه رودخانه بزرگ و اصلی حوزه
 Plataدر کشورهای برزیل ،پاراگوئه و آرژانتین که برای حفاظت
مناسب بودند را اولویتبندی کردند .در این مطالعه شناخت
مناطق مناسب حفاظت و اولویتبندی آنها براساس تعداد گونه
مارهای وابسته به رودخان ه انجام شد Elkins .و همکاران ()2016
اولویتبندی اکوسیستمهای آبی (رودخانه و دریاچه) جنوبرشقی
ایالت متحده بهمنظور اقدامات حفاظتی در آینده را مورد توجه
قرار دادند .ارزیابی در این مطالعه براساس گونههای ماهی،
صدف و خرچنگ انجام شد Lee .و همکاران ( )2017براساس
شاخصهای ارزیابی شامل؛ تنوعزیستی ،طبیعیبودن ،نادربودن
و پتانسیل برای تخریب ،به رتبهبندی حفاظتی تاالبهای داخلی
بخشی از استان  Gyeongsangnam-doدر کره جنوبی پرداختند.
در ایران حس نزاده کیابی و همکاران ( )1383مطابق با معیارهای
پیشنهادی به ارزیابی جایگاه حفاظتی تاالبهای کشور پرداختند و
آنها را اولویتبندی کردند .رودخانههای منتهی به دریای خزر در
استان مازندران براساس معیار ماهیها توسط اعظمپور و همکاران
( ،)1389اولویتبندی حفاظتی شد .سلامنماهینی و سفیدیان
( )1391براساس ویژگیهای آبشناختی ،تاالبهای بیناملللی
کشور را ارزیابی و از نظر حساسیت طبقهبندی منودند .خروشی
و همکاران ( )1396براساس ویژگی تغییرات هیدرولوژیک ،سالمت
رودخانههای استان اردبیل را ارزیابی کردند و آنها را درجهبندی
منودند Yousefi .و همکاران ( )2020با استفاده از معیار ماهیهای
بو مزاد آب شیرین ،رودخانههای با اولویت باالی حفاظتی تحت
تاثیر تغییر اقلیم را در کشور شناسایی کردند .عالوهبر منابع یاد
شده  Bastinو همکاران ( )2019مطالعهای در سطح جهان انجام
دادند و میزان تحت پوشش قرار گرفنت منابع آبهای سطحی توسط
شبکه مناطق تحت حفاظت را ارزیابی کردند .در مجموع ،بررسی
پژوهشهای انجام شده نشان داد ،منابع آبهای سطحی و برخی
ویژگیهای مرتبط با آنها با هدف حفاظت ،توسط پژوهشگران
متعددی ارزیابی شده است .اما مواردی قابل ذکر هستند که در
ارزیابیهای صورت گرفته کمرت به آنها پرداخته شده است یا اینکه
از آنها غفلت شده است .در این خصوص میتوان به یخچالهای

حفاظت از منابع آبی یکی از ویژگیهای اصلی توسعه پایدار
است .افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای منابع طبیعی منجر
به رقابت بین افراد بهمنظور فراهم منودن غذا میشود و حراست
و استفاده منطقی از این منابع را میطلبد ( Ashooriو همکاران،
 .)2016آب مهمرتین منبع برای تولیدات کشاورزی و امنیت
غذا است .باتوجهبه کمبود منابع آبی و تقاضای باال برای آن،
مدیریت و برنامهریزی برای پایدار نگهداشنت آن بسیار رضوری
است ( .)2017 ،Gholamrezai and Sepahvandامروزه بحران
کمآبی یکی از مهمرتین موضوعات در رسارس جهان است به
این دلیل که حدود یک چهارم جمعیت دنیا با کمبود آب مواجه
هستند .استفاده بیش از حد منابع آبی ،مدیریت ضعیف آب در
بخش کشاورزی ،تغییر اقلیم و آلودگی ،منجر به خشک شدن
رودخانهها و افت تراز آبهای زیرزمینی شده است (،FAO
 .)2014این موضوع در مناطق خشک و نیمهخشک به دلیل
میزان بارش بسیار کم و تبخیر باال جدیتر است .مدیران منابع
آبی در مناطق خشک و نیمهخشک باید درک بسیار روشنی از
موانع و فرصتهای مرتبط با منابع آبی موجود داشته باشند.
این امر توسعه چارچوبهای رسمی مناسب برای رویارویی با
چالش مدیریت منابع آبی را تسهیل میکند .از دیگر پیشنیازها،
سیاست مناسب ،قوانین و دستورالعملهایی است که باید به
درستی مدیران را هدایت مناید ( .)2009 ،Heynsبیش از 43
کشور در جهان با بحران کمبود آبی روبهرو هستند (،WWAP
 )2012و کشور ایران نیز بهعنوان بخشی از رسزمینهای خشک
و نیمهخشک آسیا ،از این موضوع جدا نیست.
از راههای حفاظت منابع آبی میتوان به حامیت از آنها در قالب
مناطق حفاظتی با هدف حفظ تنوعزیستی این اکوسیستمها و
همچنین خدماتی مانند تأمین آب رشب اشاره منود ( Dudleyو
همکاران .)2016 ،در این راستا میتوان به منابع و اسنادی اشاره
کرد که این موضوع را به خوبی نشان میدهد .مواردی مانند
حفاظت حداقل  17درصد از سطح خشکی و آبهای داخلی هر
رسزمین که از اهداف کنفرانس ناگویا در ژاپن در سال  2010بود،
برنامه آب آی یو سی ان در سال  1985در پاسخ به نیاز جوامع
به حامیت و حفاظت از منابع آبی ،حفاظت آبخیزها در مناطق
حساس و شکنندهای که در آبریز آنها رودخانههای عمدهای جریان
دارد یا مخازن آبی احداث شدهاند (بهعنوان نیاز اساسی بهمنظور
تأمین هدف حفظ و نگهداری فرآیندهای اکولوژیک اساسی و
سیستمهای حیاتبخش اسرتاتژی جهانی حفاظت) ،و حفاظت
از زیستگاههایی که اکوتون تاالبها ،برکهها و دریاچههای کشور
به شامر میآیند .همچنین زیستگاههایی که در تأمین آب مردم
ناحیه و یا منطقه نقش حیاتی دارند (بهعنوان رسزمین مناسب در
نرشیه آب و توسعه پایدار
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طبیعی اشاره کرد که در این مطالعات مورد توجه قرار نگرفتند.
کاربرد مفهوم حساسیت اکولوژیک منابع آبی بهمنظور اولویتبندی
حفاظت آنها و همچنین بررسی منابع آبی که تحت پوشش مناطق
حفاظتی قرار دارند بهمنظور تحلیل کمبودهای حفاظتی آنها،
موارد دیگری هستند که کمرت بررسی شدند .بنابراین در مطالعه
حارض بنا بر رضورت و کاستیهای مطرح شده ،منابع آبی سطحی
در مقیاس ملی بررسی و براساس ویژگیهای مرتبط با حساسیت
اکولوژیک ،اولویتبندی شدند و سپس با این فرض که به میزان

کافی در حامیت شبکه فعلی مناطق تحت حفاظت هستند ،ارزیابی
شدند .اهدافی که در این مطالعه دنبال شد بهصورت ذیل میباشد:
 -1تهیه فهرست و نقشههای منابع آبی سطحی حساس شامل
پیکرههای آبی مهم ،رودخانههای اصلی دامئی و مناطق یخچالی،
 -2اولویتبندی منابع یاد شده از نظر حساسیت آنها نسبت به
اثرات و پیامدهای منفی انسانی براساس معیارهای پیشنهادی و
 -3میزان پوششدهی این منابع توسط شبکه فعلی مناطق تحت
حفاظت کشور.

مواد و روشها

حوزه آبریز بیش از  1000کیلومرت و  306رودخانه با مساحت حوزه
آبریز کمرت از  1000کیلومرت است (آزادبخت و نوروزی .)1387 ،آمار
دقیقی از تاالبها و دریاچههای کشور در دست نیست ،اما از میان
آنها  25سایت (دربرگیرنده  41تاالب) بهعنوان تاالب بیناملللی در
فهرست کنوانسیون رامرس تحت حفاظت هستند (طرح حفاظت از
تاالبهای ایران.)1393 ،

• محدوده مورد مطالعه
گسرته خشكی ایران با وسعت تقریبی  1/63میلیون کیلومرت مربع
در موقعیت جغرافیایی  44درجه و  2دقیقه تا  63درجه و  9دقیقه
طول رشقی و  25درجه و  3دقیقه و  45ثانیه تا  39درجه و 46
دقیقه و  30ثانیه عرض شاملی قرار گرفته است (جعفری.)1391 ،
ایران با متوسط بارندگی  251میلیمرت در سال ،کمرت از یک سوم
متوسط جهانی ،در بردارنده  0/36از منابع آب شیرین جهان است
( .)2005 ،Ardekanianپنج حوزه آبریز اصلی در کشور وجود دارد.
رودخانههای جاری در آنها در بردارنده  133رودخانه با مساحت

• روش بررسی
مطالعه حارض مطابق با مراحل نشان داده شده در شکل ()1
انجام شد .در ادامه ،این مراحل با جزییات بیشرتی توضیح داده
شده است.

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻪ
از ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﻬﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻪ از
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دامئﯽ

ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻪ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﺢ
ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺎﻃﻖ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻬﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و
ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺣامﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻬﻢ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺣامﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

شکل  -1مدل مفهومی مراحل انجام مطالعه

ﺷﮑﻞ  -۱ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اولویتبندی حفاظتی منابع آب سطحی کشور براساس حساسیت اکولوژیک
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• تهیه فهرست و نقشههای منابع آبی سطحی
منابع آبی سطحی حساس در مطالعه حارض شامل؛ تاالبها و
پیکرههای آبی مهم و رودخانههای اصلی دامئی در سطح کشور
است .عالوهبر این در مطالعه حارض به مناطق یخچالی کشور
بهعنوان منابع آب شیرین توجه شد .بهمنظور شناسایی پیکرههای
آبی مهم ،از فهرست تاالبهای مهم کشور ،که توسط سازمان
حفاظت محیطزیست در "گزارش طرح جامع مدیریت زیست
بومی تاالبهای کشور" سال  1390ارائه شده بود ،بهعنوان منبع
اولیه استفاده شد ،سپس دریاچههای مهم به آن اضافه شد و در
نهایت براساس سایر منابع موجود (آقانباتی1383 ،؛ آزادبخت و
نوروزی1387 ،؛ بهروز یراد1387 ،؛ بالی و بهمنپور )1391 ،این
فهرست اصالح و تکمیل شد.
الیه تاالبهای بیناملللی تهیه شده توسط سازمان حفاظت
محیطزیست در سال 1397در مقیاس  1:50.000در این بخش
استفاده شد .محدوده سایر تاالبها و دریاچهها براساس
منابع موجود ،برروی گوگل ارث تعیین و در محیط ArcGIS
تبدیل به الیه وکتوری و به الیه تاالبهای بیناملللی اضافه
شد .برای تهیه الیه رودخانههای دامئی ،رودخانههای اصلی و
طبقهبندی دامئی و یا فصلی بودن آنها از الیههای توپوگرافی
در مقیاس  1:250.000تهیه شده توسط سازمان نقشهبرداری
کشور در سال ،1382استخراج شد .به دلیل زیاد بودن تعداد
رودخانهها تنها اسامی آنهایی که عنوان حفاظتی داشتند
و زیستگاه گونههای ماهی حفاظتی و بومزاد بودند ،مورد
توجه قرار گرفت .برای تهیه الیه مناطق یخچالی کشور ابتدا
براساس دادههای پژوهشکده منابع آب موسسه تحقیقات آب
و برخی منابع دیگر (موسسه تحقیقات آب1391 ،؛ وزیری،
1382؛ رضایی و همکاران ،)1388 ،فهرست و موقعیت تقریبی
یخچالها مشخص شد ،سپس با استفاده از تصـاویر سـنجنده
 OLIماهواره لندست ( 8اواسط مرداد ماه ،اوایل ماه August
سال  ، )2019موقعیت نهایی یخچالها شناسایی شد .بهمنظور
پردازش تصاویر ماهوارهای در نرمافزار  ENVI5.1باندهای
مورد نظر یكپارچه شدند و سپس برروی آنها انواع تصحیحات
رادیومرتیكی و تصحیح امتسفری با الگوریتم Fast Line-of-
sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes
ا( )FLAASHانجـام گرفت ( Perkinsو همکاران2012 ،؛
 Wangو همکاران .)2019b ،روش تفسیر دادههای ماهوارهای
بهمنظور پایش یخچالهای طبیعی در این مطالعه ترکیبی
از دو روش برصی و رقومی است .در گام اول با استفاده از
نسبتگیریهای طیفی مناسب ،شاخص Normalized-
 ،)Difference Snow Index (NDSIمحدوده یخچالهای
طبیعی شناسایی شد .با استفاده از این روش فقط میتوان
یخچالهای برونزد را شناسایی منود .شاخص ذکر شده بهعنوان
نرشیه آب و توسعه پایدار

یک الگوریتم استخراج اتوماتیک برف به همراه مجموعهای
از آستانه ها بهکار میرود و بر مبنای این حقیقت که برف
بازتابندگی باال در ناحیه مرئی و بازتابندگی پایین در مادون
قرمز میانی دارد برای تشخیص برف از ابر و مناطق فاقد برف
استفاده میشود ( Nolinو  .)2000 ،Liangدر مرحله بعد
با استفاده از تحلیل رقومی تصاویر ماهوارهای ،محدودههای
یخچالی پوشیده شده با خاک و سنگریزه شناسایی شدند .در
این مرحله با استفاده از دادههای طیف مادون قرمز حرارتی،
شاخص دمای سطحی زمینLand Surface Temperature ،
ا( ،)LSTدر محدوده مناطق یخچالی برآورد شد و سپس مناطق
دارای دمای سطحی صفر درجه سانتیگراد و کمرت تحت عنوان
منطقه یخچالی شناسایی شدند .در این مطالعه بهمنظور
برآورد دمای سطحی زمین از الگوریتم پنجره مجزا (split-
windowا()SWا )algorithmاستفاده شد .بر مبنای بسیاری از
مطالعات این روش کاملترین روش در جهت برآورد این شاخص
است ( Jiménez-Muñozو همکاران2014 ،؛  Chatterjeeو
همکاران2017 ،؛  Wangو همکاران.)a2019 ،
• معیارهای اولویتبندی حساسیت
امتیازدهی به منابع آبی از نظر حساسیت ذاتی اکولوژیک
نسبت به آثار و پیامد منف ی فعالیتهای انسانی ،براساس
برخی ویژگیهای آنها ارزیابی شد .به این منظور پس از بررسی
مطالعات مشابه در سطح جهان و ایران ،معیارهایی شناسایی
و در مطالعه حارض برای حساسیتسنجی منابع آبی سطحی
(پیکرههای آبی و رودخانهها) پیشنهاد و استفاده شد .این
معیارها به رشح ذیل است.
 طبیعی یا انسانساخت بودن :تاالبها را میتوان براساسدادههای مورد استفاده از هر منبع بومشناختی شامل فیزیکی
یا زیستی و همچنین اهداف مورد نظر ،به روشهای مختلف
طبقهبندی کرد (سلامنماهینی و سفیدیان .)1391 ،کنوانسیون
رامرس در یک دستهبندی تاالبها را در سه گروه کلی؛ تاالبهای
ساحلی /دریایی ،درون خشکی و مصنوعی جای داده است
(Annex B, Ramsar Classification System for Wetland
 .)2009 ،Typeدر مطالعه حارض بهمنظور امتیازدهی به ویژگی
طبیعی یا انسانساخت بودن از این طبقهبندی استفاده شد.
 وسعت :اندازه تاالب یکی از ویژگیهای ارزیابی رشایطاکولوژیک آن است ( Cobbaertو همکاران .)2011 ،مطابق با
مطالعات انجام شده تاالبهایی با اندازه کوچک نسبت به اثرات
و پیامدهای انسانی حساستر هستند ( Laffertyو همکاران،
1999؛  Nyandwiو همکاران )2016 ،و تا البهای وسیع
تشکیل شده از زیستگاههای متنوع ،نقش کلیدی در حفاظت
تنوعزیستی دارند ( Guareschiو همکاران .)2020 ،در مطالعه
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حارض پهنههای آبی مورد مطالعه براساس وسعت و برخی
طبق هبندیهای مرتبط (،Ramsar Convention Secretariat
2013؛  Bolpagniو همکاران2019 ،؛  Solheimو همکاران،
 ،)2019به پنج طبقه تقسیمبندی شدند.
 دوام هیدرولوژیک (رژیم جریان) :رژیم جریان طبیعی آب دررودخانهها ،تاالبها و دریاچهها از ویژگیهایی است که ساختار
و فرآیند این اکوسیستمها را شکل میدهد و در ارزیابی رشایط
اکولوژیک آنها استفاده میشود .براساس آییننامه جلوگیری از
تخریب و آلودگی غیرقابل جربان تاالبها (تصویبنامه هیئت
وزیران ،)1397 ،تاالبهای دامئی نسبت به تاالبهای فصلی
درجه حساسیت باالتری دارند .بهعالوه در مطالعه Cobbaert
و همکاران ( )2011ارزش زیستی تاالبهای بزرگ و دامئی به
دلیل تنوع و تراکم باالی پوششگیاهی و ویژگیهای زیستگاهی،
بیشرت از سایر تاالبها معرفی شده است .به ارزش اکولوژیک
رودخانههای دامئی و نیز خدمت تأمین منبع آب آنها در برخی
مطالعات اشاره شده است ( Hargettو 2014 ،ZumBerge؛
 Seeteramو همکاران .)2019 ،در مطالعه حارض مطابق با منابع
بررسی شده ،دو طبقه دامئی و فصلی بودن برای پیکرههای آبی و
رودخانهها در نظر گرفته شد.
 غنای گونهای (پرندگان و ماهیها) :اکوسیستمهای تاالبی ورودخانهای حساس ،تنوع باالی گونهای دارند و زیستگاه مناسبی
برای گونههای با اهمیت حفاظتی فراهم میآورند .بنابراین
حضور گونههای متنوع حفاظتی از ویژگیهای حساس بودن
و ارزش حفاظتی آنها محسوب میشود (1999 ،Kleynhans؛
حس نزادهکیابی و همکاران1383 ،؛ بهباش و همکاران1388 ،؛
اعظمپور و همکاران1389 ،؛ نصیراحمدی و منوری1390 ،؛
رحیمیبلوچی و ملکمحمدی1391 ،؛ احمدپور و همکاران،
1393؛ 2015 ،van der Westhuizen؛  Belcherو ،Grobler
2016؛ جهانیشکیب و همکاران1396 ،؛ 2018 ،Gotze؛ Yousefi
و همکاران .)2020 ،در مطالعه حارض حضور گونههای پرنده
آبزی و کنار آبزی در پیکرههای آبی مهم با استفاده از بررسی
 52منبع شامل؛ کتاب ،مقالههای پژوهشی و گزارشهای سازمانی
و همچنین آخرین آمار رسشامری زمستانه سازمان حفاظت
محیطزیست انجام شد .بهعالوه بررسی گونههای حفاظتی
ماهی براساس آخرین دادههای حضور گونهها ،مطابق با منبع
 Jouladeh Roudbarو همکاران ( )2020صورت گرفت.
وضعیت مدیریت حفاظتی :اهمیت حفاظتی تاالبها ورودخانهها مرتبط با تنوع گونهها ،اندمیسم (گونهها یا فرآیندهای
منحرصبهفرد) و حضور باالیی از گونهها یا اکوسیستمهای در
معرض تهدید و حامیت شده از طریق قانون است و از معیارهای
حساسیت آنها به شامر میرود (1999 ،Kleynhans؛ حسنزاده
کیابی و همکاران1383 ،؛ 2015 ،van der Westhuizen؛
اولویتبندی حفاظتی منابع آب سطحی کشور براساس حساسیت اکولوژیک

 Belcherو 2016 ،Grobler؛  .)2018 ،Gotzeبه این ترتیب در
مطالعه حارض عنوانها و ویژگیهای حفاظتی که برای تاالبها و
رودخانهها در سطح کشور وجود دارد در چند طبقه مورد توجه
قرار گرفت.طبقهها در جدولهای ( 1و  )2ارائه شده است.
معیارهای یاد شده براساس عملکرد اکولوژیک منبع ،به واسطه
اقدامات حفاظتی صورت گرفته برای آن منبع و همچنین
دادههای در دسرتس در مقیاس ملی انتخاب شدند .برایناساس
منابعی که ویژگیهای اکولوژیک قابل توجهی دارند و همچنین
تحت حفاظت یا وابسته به مناطق حفاظتی هستند ،حساستر
از سایر منابع محسوب میشوند و باید در برنامهریزی حفاظت
رسزمین مورد توجه قرار گیرند .دادهها و اطالعات مرتبط با
این معیارها در سطح ملی گردآوری و براساس دامنه پراکنش
به پنج طبقه تقسیمبندی شد .معیارها در طبقات مختلف در
جدولی توسط کارشناسان و متخصصان ذیصالح (گروه پنج
نفره) منرهدهی و اولویتبندی شد (جدولهای  1و  .)2منره
حساسیت برای هر طبقه یک معیار ،بین ( 1کمرتین حساسیت)
تا ( 5بیشرتین حساسیت) ،همچنین اولویتبندی معیارهای
مرتبط با پیکرههای آبی بین ( 1بیشرتین حساسیت) تا 6
(کمرتین حساسیت) و رودخانهها بین ( 1بیشرتین حساسیت)
تا ( 3کمرتین حساسیت) در نظر گرفته شد .اولویتهای داده
شده با استفاده از روش ارائه شده توسط دانهکار و یعقوبزاده
( )1396به رضیب اهمیت (وزن) تبدیل شد .برای هر یک از
پیکرههای آبی براساس اطالعات موجود آن ،امتیاز حساسیت
مطابق با رابطه ( )1و برای رودخانهها مطابق با رابطه ()2
محاسبه شد.
n

× SCi

Ci

∑W

PW
=

()1
در این رابطه  :PWمجموع امتیاز حساسیت پیکره آبی :WCi ،وزن
ویژگی iام :SCi ،منره ویژگی iام است.
× SCi

i =1

n

∑W

=
PR

()2
 :PRمجموع امتیاز حساسیت رودخانه ،سایر مولفهها هامنند
رابطه ( )1است.
پس از اولویتبندی منابع آبی مورد مطالعه از نظر حساسیت،
وضعیت حضور و پوششدهی آنها در شبکه فعلی مناطق تحت
حفاظت بررسی شد .به این ترتیب که سهم کلی مناطق و هر
یک از طبقههای چهارگانه مدیریتی (پارک ملی ،اثر طبیعی
ملی ،پناهگاه حیات وحش ،منطقه حفاظت شده) در حامیت
از منابع آبی مشخص شد ،همچنین میزان تحت پوشش قرار
گرفنت منابع آبی توسط مناطق تحت حفاظت نیز بهصورت
جداگانه (پیکره آبی ،رودخانه ،منطقه یخچالی) در محیط
 ArcGIS10.2بررسی شد.
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جدول  -1جدول مرجع طبقهبندی منابع آبهای سطحی کشور (رودخانهها)
براساس معیارهای پیشنهادی و امتیازدهی آنها از نظر حساسیت
منره حساسیت اولویت معیار از
طبقات
معیار
برای هر طبقه نظر حساسیت
دامئی
دوام
هیدرولوژیک
فصلی
وابستگی بیش از  75درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
غنای گونهای
ماهی ها
وابستگی  51تا  75درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
وابستگی  26تا  50درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
وابستگی  11تا  25درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
وابستگی حدود  10درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
رودخانههای حفاظت شده
وضعیت
مدیریت
رودخانههایی که از مناطق حفاظتی عبور میکنند
حفاظتی رودخانههایی که در مسیر آنها آبشار حفاظت شده قرار دارد
رودخانههایی که از تنگه حفاظت شده عبور میکنند
رودخانههایی که مصب و دهانه آنها در مناطق حفاظتی قرار دارد
سایر رودخانهها
جدول  -2جدول مرجع طبقهبندی منابع آبهای سطحی کشور (تاالبها و دریاچهها)
براساس معیارهای پیشنهادی و امتیازدهی آنها از نظر حساسیت
منره حساسیت اولویت معیار از
طبقات
معیار
برای هر طبقه نظر حساسیت
طبیعی درون خشکی
طبیعی یا
ساخت
انسان
ساحلی – دریایی
بودن
مصنوعی
برکه (کوچک تر از  2هکتار)
وسعت
آبگیر ( 7-2هکتار)
دریاچه کوچک ( 50-8هکتار)
دریاچه متوسط ( 200-51هکتار)
دریاچه بزرگ (بزرگ تر از 200هکتار)
دامئی
دوام
هیدرولوژیک
غیر دائم (فصلی و دارای سابقه خشکشدگی)
غنای گونهای وابستگی بیش از  75درصد گونههای حفاظتی آبزی و کنار آبزی
پرندگان
وابستگی  51تا  75درصد گونههای حفاظتی آبزی و کنار آبزی
وابستگی  26تا  50درصد گونههای حفاظتی آبزی و کنار آبزی
وابستگی  11تا  25درصد گونههای حفاظتی آبزی و کنار آبزی
وابستگی حدود  10درصد گونههای حفاظتی آبزی و کنار آبزی
1
فاقد اطالعات
وابستگی بیش از  75درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
غنای گونهای
ماهیها
وابستگی  51تا  75درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
وابستگی  26تا  50درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
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معیار

طبقات

غنای گونهای
ماهیها
وضعیت
مدیریت
حفاظتی

وابستگی  11تا  25درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
وابستگی حدود  10درصد گونههای حفاظتی  /بو مزاد
دارای عنوان پارک ملی
دارای عنوان پناهگاه حیات وحش یا حفاظت شده
دارای عنوان منطقه سایت رامرس
دارای عنوان منطقه شکار ممنوع
دارای عنوان منطقه مهم پرنده ()IBA
دارای عنوان منطقه بو مزاد پرنده ()EBA

نتایج

و مناطق یخچالی که توسط مناطق تحت حفاظت پوشش داده
شدند به تعداد کل هر یک از این منابع بیشرت از رودخانهها است
(شکل  6ب) .نکته قابل ذکر در ارتباط با رودخانهها این است
که در مطالعه حارض با وجودیکه انشعاب برخی رودخانهها در
مناطق حفاظتی قرار داشتند ،اما تنها هفت رودخانه؛ کرج ،چالوس،
جاجرود ،کشفرود ،تجن ،رسدآبرود و هراز که عنوان حفاظتی دارند
بهعنوان رودخانههای تحت پوشش مناطق در نظر گرفته شدند و
براین اساس محاسبه میزان پوششدهی رودخانهها در شکل ( 6ب)
نشان داده شد.
در میان  15پیکره آبی که  10اولویت اول حساسیت را به خود
اختصاص دادند (جدول  11 ،)3پیکره آبی تحت حامیت شبکه
مناطق حفاظتی کشور قرار دارند .چهار پیکره باقیامنده که شامل؛
تاالبهای چغاخور ،انزلی ،آالگل و دورگه سنگی است بهعنوان
تاالبهای بیناملللی مورد حامیت هستند .مناطق یخچالی دنا،
اشرتانکوه ،دماوند ،تخت سلیامن و سبالن در میان  11منطقه
شناسایی شده تحت عنوان دو منطقه حفاظت شده و سه اثر
طبیعی ملی در حال حارض مورد حامیت هستند.

مطابق با نتایج بهدست آمده  85پیکره آبی مهم در کشور شامل
تاالبها و دریاچهها مورد توجه قرار گرفتند و براساس ویژگیهای
ذکر شده در بخش روش بررسی ،از نظر حساسیت ،اولویتبندی
شدند .در جدول ( )3پیکرههای آبی و امتیاز حساسیت آنها و در
شکل ( )2موقعیت مکانی این منابع مشاهده میشود  .پنج اولویت
اول را بهترتیب تاالبهای بختگان ،ارژن ،میانکاله ،چغاخور ،شادگان
و انزلی به خود اختصاص دادند (جدول  .)3متامی رودخانههای
اصلی دامئی نیز در مطالعه حارض بررسی و به لحاظ حساسیت
مطابق با ویژگیهای جدول ( )1اولویتبندی شدند .هامنطور که
در شکل ( )3مشاهده میشود ،رودخانههایی که حساسیت باالیی
دارند بیشرت در نیمه غربی کشور قرار دارند که از بین آنها میتوان
به رودخانههای کر ،کرج ،رسدآبرود ،آب کوهرنگ (چهلگرد) و
سفیدرود اشاره کرد .یخچالهای طبیعی نیز با استفاده از تصاویر
ماهوارهای ،در  11منطقه واقع در شامل ،شاملغربی و غرب کشور
شناسایی شد (شکل .)4
نتایج ارزیابی همپوشانی منابع آبی و شبکه فعلی مناطق تحت
حفاظت نشان داد ،حدود  13/7درصد از سطح این منابع تحت
حامیت مناطق حفاظتی قرار دارند .مناطق تحت حفاظت کشور
که در حال حارض برخی از منابع آبی مورد مطالعه را تحت پوشش
دارند 18 ،درصد از کل مناطق هستند که در این میان طبقه مدیریتی
منطقه حفاظت شده بیشرتین سهم و اثر طبیعی ملی کمرتین
سهم را به خود اختصاص میدهند (شکل  5الف و ب) .اما بررسی
مناطق چهارگانه بهصورت جداگانه نشان داد ،درصد پناهگاههای
حیات وحش در بر دارنده منابع آبی به کل پناهگاههای موجود در
مقایسه با سه طبقه مدیریتی دیگر ،بیشرتین میزان است و کمرتین
میزان این درصد متعلق به طبقه اثر طبیعی ملی است (شکل  5ج).
مطابق با شکل ( 6الف) پیکرههای آبی در مقایسه با سایر منابع،
بیشرت تحت حامیت مناطق هستند و رودخانهها و مناطق یخچالی
در ردههای بعدی قرار دارند .از سویی دیگر نسبت پیکرههای آبی
اولویتبندی حفاظتی منابع آب سطحی کشور براساس حساسیت اکولوژیک

منره حساسیت اولویت معیار از
برای هر طبقه نظر حساسیت

شکل -2اولویتبندی پیکرههای آبی مهم کشور از نظر حساسیت
نسبت به فعالیتها و پیامدهای انسانی
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جدول  -3امتیازدهی حساسیت پیکرههای آبی مهم کشور
امتیاز ردیف
نام پیکره آبی
امتیاز ردیف
نهایی
نهایی
59 2/923
تاالب گندمان
30
3/473

ردیف

نام پیکره آبی

1

تاالب نیریز و کمجان
(بختگان)
تاالب ارژن

3

شبه جزیره میانکاله و
خلیج گرگان
تاالب چغاخور
تاالب شادگان
تاالب انزلی
تاالب آالگل
دریاچه ارومیه

3/431
3/373
3/373
3/334
3/271

9
10

تاالب امیرکالیه
تاالب دورگه سنگی

3/271
3/271

38
39

11
12
13
14
15

تاالب کانی برازان
تاالب قوریگل
تاالب پریشان
تاالب یادگارلو
کوالب بندر کیاشهر و
دهانه سفیدرود
تاالب گمیشان
تاالب مهارلو
تاالب فریدونکنار
تاالب شورگل
تاالب آجی گل
دریاچه زریوار

3/271
3/271
3/271
3/223
3/213

40
41
42
43
44

3/213
3/125
3/021
3/021
3/021
3/021

45
46
47
48
49
50

3/021
هامون پوزک
3/020
تاالب آملاگل
هامون صابری و هیرمند 2/973
2/973
تاالب گاوخونی
خلیج گواتر و خور باهو 2/963
2/963
خور موسی
دهانه رودهای شور و 2/963
شیرین میناب
تاالب خورخوران و حرا 2/963

51
52
53
54
55
56
57

2

4
5
6
7
8

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

نرشیه آب و توسعه پایدار

نام پیکره آبی

امتیاز
نهایی
2/133

3/473

31

آببندان لپو زاغمرز

2/892

60

3/463

32

2/065

33
34
35
36
37

آببندان از باران و
رسخرود
دریاچه طشک
تاالب هورالعظیم
تاالب قره قشالق
تاالب هشیالن
تاالب آق گل
(آذربایجانغربی)
تاالب کافرت
دهانه رودهای حرا و گز
(سیریک)
تاالب نای بند
دهانه رود مند
دهانه رود حله
تاالب سیاه کشیم
تاالب سلکه

2/892

61

تاالبهای پلدخرت
(فصلی)
تاالب گروس

2/081

2/835
2/793
2/763
2/763
2/715

62
63
64
65
66

تاالب شورابیل
تاالب پیراحمد کندی
دریاچه تار
دریاچه هویر
تاالب بوراالن

2/065
2/017
2/011
2/011
2/001

2/715
2/713

67
68

تاالب جازموریان
دریاچه اوان

1/953
1/879

2/707
2/705
2/705
2/633
2/575

69
70
71
72
73

تاالب پیرسلامن
تاالب های پلدخرت (دامئی)
تاالب کنیکور
تاالب چنگیز گلی
تاالب چکر

1/879
1/879
1/751
1/703
1/629

دریاچههای هفت برم 2/529
2/521
تاالب قوپی
تاالب گرده قیط و میمند 2/513
2/513
تاالب دز
2/513
تاالب کرخه
2/455
تاالب لوندویل
(تاالب آق)
2/453
تاالب میقان
2/386
دریاچه الر
2/384
تاالب سد نوروزلو
2/383
تاالب میانگران
2/335
تاالب کجی منکزار
تاالب گل بیبی (بزنگان) 2/260
دهانه رودهای جگین و 2/205
گابریک
تاالب آق گل (همدان) 2/203

74
75
76
77
78
79

تاالب سیاب درویش
تاالب بندون
تاالب بندعلیخان
دریاچه نئور
دریاچه اینچه برون
دریاچه حوض سلطان

1/629
1/313
1/063
0/861
0/861
0/813

58

40

80
81
82
83
84
85

تاالب شیمبار

دریاچه دوقلوی سیاه گاو 0/781
0/739
دریاچه ولشت
دریاچه مورد زند زیالیی 0/739
0/675
دریاچه گهر
0/675
دریاچه شط متبی
0/611
دریاچه منک
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شکل  -4موقعیت مکانی یازده منطقه یخچالی کشور

شکل  -3اولویتبندی رودخانههای اصلی و دامئی کشور از نظر
حساسیت نسبت به فعالیتها و پیامدهای انسانی
ج

ب
اﻟﻒ

شکل  -5الف) درصد مناطق تحت حفاظت دارای منابع آبی به کل مناطق تحت حفاظت موجود ،ب)سهم طبقات مدیریتی
از مناطق دارای منابع آبی ،ج) درصد مناطق دارای منابع آبی به کل مناطق در هر طبقه مدیریتی

ب

اﻟﻒ

شکل  -6الف) پوششدهی منابع آبی به تفکیک منبع توسط مناطق تحت حفاظت نسبت به کل منابع آبی،
ب) پوششدهی منابع آبی توسط مناطق تحت حفاظت به تفکیک و نسبت به هر منبع
اولویتبندی حفاظتی منابع آب سطحی کشور براساس حساسیت اکولوژیک
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بحث و نتیجهگیری

آبی آنها که در منابع معترب وجود داشت ،بسنده شد .اما در
مطالعه خروشی و همکاران ( )1396با ارزیابی تغییرات رژیم
جریان رودخانههای استان اردبیل در یک دوره آماری ،سالمت
هیدرولوژیک رودخانهها تعیین شد و بر این اساس درجهبندی
صورت گرفت .براساس نتایج این مطالعه ،کاهش جریان به
کاهش درجه سالمت رودخانه و به خطر افتادن تداوم حیات
این اکوسیستم منجر میشود و حساسیت آن را نسبت به
عوامل تهدید افزایش میدهد .به منظور ارتقاء نتایج مطالعه
حارض،چنین ارزیابی نیز در سطح کشور در صورت تأمین داده
و اطالعات قابل انجام و پیشنهاد است.
مطابق با نتایج بهدست آمده در مطالعه حارض ،از میان
پنج تاالب بختگان ،ارژن ،میانکاله ،چغاخور و شادگان که
در اولویت اول تا چهارم حساسیت قرار گرفتند ،به دو تاالب
میانکاله و ارژن در فهرست چهار تاالب انتخاب شده در
مطالعه حسنزاده کیابی و همکاران ( )1383و دو تاالب ارژن
و چغاخور در فهرست چهار تاالب با حساسیت درجه یک
مطالعه سلامنماهینی و سفیدیان ( )1391اشاره شده است.
در برخی مطالعات انجام شده ویژگیهایی از تاالب بیناملللی
ارژن بررسی شد و نتایج بهدست آمده ،حساس بودن این منبع
آبی و همچنین برنامهریزی و مدیریت هر چه بهرت آن را تأیید
میکند .طبیعی و نصیری ( )1392در مطالعه خود به نوسان
شاخص غنا و تنوع گونهای پرندگان آبزی تاالب ارژن در طول
دوره  15ساله و باال بودن این شاخصها در برخی سالها دست
یافتند .صادقی و رئیسی اردکانی ( )1390با بررسی عوامل مؤثر
بر خشکشدن تاالب ارژن شامل احداث چاههای بهرهبرداری
متعدد در اطراف آن و نیز وجود فروچالههای کارستی در
انتهای آن ،پیشنهادهایی را ارائه دادند .وجود فلور غنی (393
گونه شناسایی شده) در دو منطقه ارژن و پریشان که از نتایج
مطالعه دولتخواهی و همکاران ( )1390است ،ویژگی دیگری
برای حساس بودن این تاالب محسوب میشود ،اما قابل ذکر
است که این معیار در مطالعه حارض مورد استفاده قرار نگرفت.
رودخانههای کر ،کرج و چهلگرد که بر اساس نتایج مطالعه
حارض با حساسیت باال شناخته شدند ،در مطالعه Yousefi
و همکاران ( )2020بهعنوان رودخانههایی با اولویت باالی
حفاظتی تحت تاثیر تغییر اقلیم ،معرفی شدند.
همچنین نتایج نشان داد ،میزان همپوشانی منابع آبی با شبکه
فعلی مناطق تحت حفاظت ( 13/7درصد) در مقایسه با
سطح حفاظتی اعالم شده در کنفرانس ناگویا به میزان کافی
نیست .یکی از اهداف این کنفرانس رسیدن سطح حفاظتی
خشکیها و آبهای داخلی هر رسزمین به میزان  17درصد تا
سال  2020بود ( Woodleyو همکاران .)2012 ،ذکر این نکته
رضوری است که با بررسی متام پیکرههای آبی و رودخانهها،

آب بهعنوان یکی از مهمترین منابع مورد تقاضای انسان،
امروزه به دالیل مختلفی مانند استفاده بیش از حد ،انتشار
آالیندهها ،تغییر اقلیم و سایر موارد با بحران کمبود مواجه
شده است .بنابراین برنامهریزی و مدیریت برای استفاده
پایدار و منطقی از آن به شیوههای کارآمد و متناسب با رشایط
منبع از اهداف رضوری در هر رسزمین محسوب میشود .این
موضوع بهویژه در رسزمینهای خشک و نیمهخشکی مانند
ایران ،اهمیت بیشرتی پیدا میکند ،بهطوریکه نیازمند توجه
جدی در فرآیند توسعه پایدار کشور توسط مدیران رسزمین
است .حامیت از منابع آبی در قالب مناطق تحت حفاظت
با عنوانهای مدیریتی مختلف میتواند در حفظ و نگهداری
آنها بسیار مؤثر و مفید واقع شود .از اینرو در مطالعه حارض
پس از بررسی منابع آبی سطحی کشور و تهیه فهرستی از آنها،
نقشههای وضع موجود این منابع تهیه و دو منبع پیکرههای
آبی و رودخانهها براساس برخی معیارهای پیشنهادی ،از
نظر حساسیت اکولوژیک نسبت به اثرات و پیامدهای منفی
ناشی از فعالیتهای انسانی ،اولویتبندی شدند .در نهایت
با بررسی تطبیقی منابع آبی (پیکرههای آبی ،رودخانهها و
مناطق یخچالی) و شبکه فعلی مناطق تحت حفاظت ،میزان
پوششدهی آنها مشخص شد .تالش بر این بود که با بررسی
جامع منابع و مطالعات موجود ،بتوان معیارهای متنوعی برای
اولویتبندی حساسیت پیکرههای آبی و رودخانهها پیشنهاد
داد ،بهگونهایکه ویژگیهای بیشرتی در اولویتبندی استفاده
شوند ،اما به دلیل کمبود داده و اطالعات در سطح کشور،
معیارهای محدودی قابل استفاده بود .با این وجود ،با توجه به
گسرتدگی منابع آبی بررسی شده در مطالعه حارض ،معیارهای
بیشرتی در مقایسه با مطالعات اعظمپور و همکاران (،)1389
سلامنماهینی و سفیدیان ( ،)1391و  Yousefiو همکاران
( ،)2020به کار برده شد .در مطالعه حارض ،ارزیابی گونههای
ماهی بهعنوان یکی از ویژگیهایی مرتبط با حساسیت
اکولوژیک منبع آبی با مطالعات  Elkinsو همکاران (،)2016
حسنزاده کیابی و همکاران ( ،)1383اعظمپور و همکاران
( )1389و  Yousefiو همکاران ( ،)2020همخوانی دارد .دو
معیار طبیعی یا انسانساخت بودن و وسعت که در مطالعه
حارض در ارزیابی حساسیت پیکرههای آبی استفاده شد ،در
سایر مطالعات بررسی شده مورد توجه نبود .در ارتباط با
معیار دوام هیدرولوژیک (رژیم جریان) الزم به توضیح است
که بررسی تغییرات این فاکتور برای متام پیکرههای آبی و
رودخانههای مورد نظر در مطالعه حارض امکانپذیر نبود و
در نتیجه به اطالعات مرتبط با دامئی یا موقتی بودن جریان
نرشیه آب و توسعه پایدار
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میزان همپوشانی ،متفاوت از نتیجه بهدست آمده خواهد شد،
به این دلیل که در مطالعه حارض تنها پیکرههای آبی مهم و
رودخانههای دامئی مورد توجه قرار گرفت .این موضوع در
مطالعه  Bastinو همکاران ( )2019تأیید شد .نتیجه این
مطالعه که در مقیاس جهانی انجام شد ،نشان داد از نظر
درصد همپوشانی منابع آبی سطحی (دامئی و فصلی) با مناطق
حفاظتی ،کشور ایران در طبقه بیش از  50درصد قرار میگیرد
و در مقایسه با برخی کشورها (مانند کشورهای همسایه)
پوششدهی بسیار خوبی دارد .اما باید توجه داشت ،ارزیابی
در مقیاس جهانی نسبت به مقیاس ملی دقت پایینتری دارد
و برای تعیین میزان همپوشانی دقیقتر بهرت است ارزیابی
جامعتری در سطح کشور انجام شود.
براساس نتایج مطالعه حارض ،دو طبقه مدیریتی منطقه
حفاظت شده و اثر طبیعی ملی نسبت به پناهگاه حیات وحش
و پارک ملی در پوششدهی منابع آبی ضعیفتر هستند و در
برنامهریزی آینده میتوان منابع آبی بیشرتی را در این دو طبقه
مدیریتی تحت حامیت درآورد .به بیانی دیگر ،بهرت است معیار
حضور منابع آبی حساس در انتخاب منطقه حفاظت شده و
اثر طبیعی ملی جایگاه ویژهای پیدا کند .یافتههای مطالعه
حارض نشان داد رودخانهها نسبت به پیکرههای آبی و مناطق
یخچالی کمرت در شبکه مناطق حضور دارند بنابراین حضور آنها
در انتخابهای آینده بیشرت مورد توجه خواهد بود.
یافتههای مطالعه حارض بهعنوان راهنامیی کلی به برنامهریزان
رسزمین کمک میکند که دیدگاهی جدید در ارتباط با کاربرد
معیار منابع آبی حساس در انتخاب مناطق تحت حفاظت
در کشور ،پیدا کنند .عالوهبر این ،شناخت منابع آبی با ارزش
حفاظتی در این مطالعه ،اولین گام برای برنامهریزی استفاده
پایدار از این منابع خواهد بود که در صورت اجرای صحیح
برنامهها تداوم حیات این اکوسیستمها را به دنبال خواهد
داشت .مطالعه حارض با توجه به دادهها و اطالعات در دسرتس
منابع آبی به انجام رسید ،اما بهمنظور تکمیل و ارتقاء آن در
مطالعات آینده موارد ذیل پیشنهاد میشود:
 -1به معیار پرندگان حفاظتی وابسته به رودخانهها و
ویژگیهای مورفولوژیک رودخانهها در اولویتبندی حساسیت
توجه شود،
 -2ویژگیهای آبشناختی پیکرههای آبی در اولویتبندی
حساسیت آنها در نظر گرفته شود،
 -3معیارهایی برای طبقهبندی حساسیت مناطق یخچالی
پیشنهاد و استفاده شود و
 -4رویکرد مورد استفاده در مطالعه حارض در سطح حوزههای
آبریز درجه  1و  2دارای مناطق تحت حفاظت ،بهکار برده و
تدقیق شود.
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تشکر و قدردانی
نویسندگان از آقای مهندس محفوظی و خانم مهندس امینی
کارشناسان دفرت حفاظت و احیاء تاالبهای سازمان حفاظت
محیطزیست ،خانم مهندس توحیدی کارشناس دفرت حفاظت
و مدیریت حیاتوحش سازمان حفاظت محیطزیست ،آقای
مهندس مشهدی رفیعی مسئول بخش  GISرشکت مهندسین
مشاور سازهپردازی ایران و آقای مهندس مسافری کارشناس بخش
آب و محیطزیست رشکت مهندسین مشاور سازهپردازی ایران به
خاطر تأمین برخی از دادهها و اطالعات و همچنین بهرهمندی از
مشاورههای علمی ایشان ،تشکر و قدردانی میمنایند.
پینوشت
 -1تعدادی از پیکرههای آبی فاقد اطالعات از لحاظ گونههای
پرندگان آبزی و کنار آبزی هستند .با تکمیل اطالعات این
پیکرهها دقت مکانی مدل تصمیمگیری افزایش مییابد.
منابع
احمدپور ،م ،.احمدپور ،م ،.حسینی ،ح ،.هوشیار ،ف ،.حس نزاده
حسینآبادی ،ح ،.و سینکا کریمی ،م .1393 .بررسی جایگاه
حفاظتی تاالب بیناملللی رسخرود با استفاده از وضعیت
پرندگان،انطباق با معیارهای انتخاب  IBAو کنوانسیون رامرس.
فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب.20-5 :)4(6 ،
اعظمپور ،ح ،.دانهکار ،ا ،.فاطمی ،م .و نیکوبذلراد ،ا.1389 .
اولویتبندی حفاظتی رودخانههای منتهی به دریای خزر
در استان مازندران با استفاده از معیار ماهیها .اولین
هامیش ملی اکولوژی حفاظت .دانشگاه شهید بهشتی،
تهران ،ایران.
آزادبخت ،ب .و نوروزی ،غ .1387 .جغرافیای آبهای ایران.
انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .چاپ اول .تهران.
آقانباتی ،ع .1383 .زمینشناسی ایران .سازمان زمینشناسی
کشور .چاپ اول .تهران.
بالی ،ع .و بهمنپور ،ا .1391 .نقشه پراکنش مناطق چهارگانه،
شکار ممنوع و تاالبهای بین املللی در مقیاس .1:2500000
سازمان حفاظت محیطزیست ،معاونت محیط طبیعی و
تنوع زیستی ،دفرت زیستگاهها و امور مناطق.
بهباش ،ر ،.امینی ،ا ،.الوندی ،ر .و خاک جسته ،خ.1388 .
تاالب خرمشهر (نارصی) بررسی وضعیت پرندگان ،انطباق با
معیارهای انتخاب  IBAکنوانسیون رامرس و تعیین جایگاه
حفاظتی .علوم محیطی.20 -11 :)2(7 ،
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بهروزی راد ،ب .1387 .تاالبهای ایران .انتشارات سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح .چاپ اول .تهران.
تصویبنامه هیئت وزیران .1397 .آییننامه جلوگیری از
تخریب و آلودگی غیر قابل جربان تاالبها.
جعفری ،ع .1391 .شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران .موسسه
جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی .چاپ چهارم .تهران.
جهانیشکیب ،ف ،.ملکمحمدی ،ب ،.یوسفیروبیات ،ا .و
عالیپور ،م .1396 .تدوین راهربدهای مدیریتی به کمک روش
نوین ارزیابی آسیبپذیری اکوسیستمهای تاالبی (مطالعه
منونه :تاالب چغاخور) .علوم و تکنولوژی محیط زیست،
.391–377 :)5(19
حس نزاده کیابی ،ب ،.مجنونیان ،ه ،.گشتاسبمیگونی ،ح .و
منصوری ،ج .1383 .معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه
حفاظتی تاالبهای ایران .محیط شناسی.89 -33:14 ،
خروشی ،س ،.مصطف یزاده ،ر ،.اسمعلیعوری ،ا .و رئوف ،م.
 .1396ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص سالمت
هیدرولوژیک رودخانه در حوزههای آبخیز استان اردبیل
اکوهیدرولوژی.393–379 :)2(4 ،
بزاده ،م .1396 .پیشنهاد شیوهای جدید برای
دانهکار ،ا .و یعقو 
تعیین ترجیحهای صحیح از طریق اولویتبندی در فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی .مدیریت محیط زیست.18–9 :)6(2 ،
دولتخواهی ،م ،.عرصی ،ی .و دولتخواهی ،ع .1390 .بررسی
فلورستیک منطقه حفاظتشده ارژن -پریشان در استان
فارس .تاکسونومی و بیوسیستامتیک.46–31 :)9(3 ،
رحیمیبلوچی ،ل .و ملکمحمدی ،ب .1392 .ارزیابی آسیبپذیری
اکوسیستمهای تاالبی براساس ارزشهای بومشناختی و
هیدرولوژیکی آنها .علوم محیطی.66–55 :)2(11 ،
رضایی ،ی ،.ولدان زوج ،م .ج .و وزیری ،ف .1388 .بررسی
یخچال طبیعی خرسان زردکوه بختیاری به وسیله تصاویر
ماهوارهای .علوم زمین.172-167 :77 ،
سلامن ماهینی ،ع .و سفیدیان ،س .1391 .طبقهبندی آبشناختی
تاالبهای بیناملللی ایران و دستهبندی آسیبپذیری آنها.
پژوهشهای محیطزیست.56–45 :)6(3 ،
صادقی ،م .و رئیسی اردکانی ،ع .1390 .بررسی عوامل مؤثر
ک شدن تاالب ارژن .پانزدهمین هامیش انجمن
بر خش 
زمینشناسی ایران .انجمن زمینشناسی ایران ،دانشگاه تربیت
معلم ،تهران .ایران.
طبیعی ،ا .و نصیری ،م .1392 .بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی
و کنار آبچر مهاجر زمستان گذران تاالب بیناملللی ارژن در
استان فارس .زیستشناسی جانوری.40–29 :)1(6 ،
طرح حفاظت از تاالبهای ایران با همکاری مهندسین مشاور آساراب.
 .1393راهنامی تعیین نیاز آبی تاالبها .نرش طالیی .تهران.
نرشیه آب و توسعه پایدار

مجنونیان ،ه .1379 .مناطق حفاظتشده ایران(مبانی و تدابیر
حفاظت از پارکها و مناطق) .انتشارات سازمان حفاظت
محیطزیست .چاپ اول .تهران.
مخدوم ،م .1393 .شالوده آمایش رسزمین .انتشارات دانشگاه
تهران .چاپ چهاردهم .تهران.
موسسه تحقیقات منابع آب ،پژوهشکده منابع آب.1391 .
نقشه موقعیت یخچالهای ایران.
نصیراحمدی ،ک .و منوری ،م .1390 .ارزیابی کارکردهای
اکولوژیک اکوسیستم میانکاله با استفاده از رویکرد
هیدروژئومورفولوژیک ( .)HGMاکوسیستمهای طبیعی
ایران.47–32 :)4(1 ،
وزیری ،ف .1382 .هیدرولوژی کاربردی در ایران( :شناخت
منابع آبهای سطحی در ایران) شناسایی مقدماتی
یخچالهای طبیعی ایران .سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور .چاپ اول .تهران.
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Software Linkable to NASA POWER Database and Capable of Feasibility Assessment
of Evaporation Reduction due to Photovoltaic Panels over Water Bodies
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 و برآوردNASA POWER اتصال به پایگاه داده
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چکیده

Abstract
Online evaluation of potential evaporation can be useful in water resources management. In this research, the
use of software for smartphones to estimate the potential
evaporation from free water surface and ground surface
and also to estimate the possibility of reducing evaporation due to the installation of photovoltaic panels on water
bodies is considered. The data used is extracted from the
NASA-POWER cloud network database and the software
intelligently detects the selected point in relation to two
states of dry area or water area and performs the relevant
calculations. The proposed relation for the evaluation of
potential evaporation was analyzed by considering 10 year
average data of Doosti dam (2008–2017) and its error rate
and some experimental relation of potential evaporation
and evaporation from the free water surface with the rate
of evaporation from the evaporation pan located at the site
were determined. The results indicated that the proposed
relation yielded a smaller error compared with all the
other relations. In order to evaluate the efficiency of the
proposed relation and the data extracted from the NASA
POWER database, the evaluations done by the software
were compared against the values from the evaporation
pans in the synoptic stations in six cities. This revealed the
validity of the software outputs to be within 8–16%.
Keywords: Estimation of Potential Evaporation, Smart

برآورد تبخیر پتانسیل به صورت برخط میتواند در مدیریت منابع
 در این تحقیق استفاده از یک نرمافزار برای.آبی پر کاربرد باشد
گوشیهای هوشمند جهت برآورد تبخیر پتانسيل از سطوح آزاد
 برآورد امكان کاهش تبخیر ناشی از،آب و سطح زمین و همچنني
.نصب صفحات فتوولتاییک بر روی پهنههای آبی مد نظر میباشد
NASA- دادههای مورد استفاده از پایگاه داده شبکه ابری
 استخراج میشود و نرمافزار به صورت هوشمند نقطهPOWER
انتخابی را نسبت به دو حالت خشکی یا پهنۀ آبی تشخیص داده
 رابطه پیشنهادی تحقیق.و محاسبات مربوطه را انجام میدهد
برای برآورد تبخیر پتانسیل با در نظر گرفنت دادههای میانگین ده
) مورد بررسی قرار2017  الی2008 ساله سد دوستی (سالهای
گرفت و میزان خطای آن و برخی روابط تجربی تبخیر پتانسیل
و تبخیر از سطح آزاد آب با میزان تبخیر صورت گرفته از تشت
 این رابطه،تبخیر مستقر در محل تعیین گردید که نتایج نشان داد
.نسبت به متامی روابط مورد بررسی دارای خطای کمرتی است
به منظور ارزیابی کارایی رابطه پیشنهادی و دادههای دریافتی از
 مقدار تبخیر خروجی نرمافزار با مقادیر،NASA-POWER پایگاه
دادههای تشت تبخیر در ایستگاههای سینوپتیک برای شش شهر
16  الی8  در بازه،مقایسه شده و صحت مقادیر خروجی نرمافزار
.درصد برآورد گردید
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. صفحات فتوولتائیک، مدیریت منابع آب،کاهش تبخیر
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مقدمه

تخمین تبخیر بسیاری از روشهای تجربی طی  50سال گذشته بیان
شد ه و بر اساس پارامرتهای هواشناسی ،روابط تجربی مختلفی
ارائه شده است ( Asmaniو همکاران .)2020 ،در سالهای
اخیر امکان محاسبه تبخیر به صورت بر خط فراهم گردیده
که این امر مدیریت منابع آبی را بهینه میمناید ( Adhikariو
همکاران .)2017 ،یکی از مزایای بزرگ استفاده از برنامههای
گوشیهای هوشمند در دسرتس بودن و برخط بودن آن است که
کمک بزرگی برای تصمیمگیریهای این حوزه میباشد .محققان
کشاورزی و متخصصان آبشناسی از این برنامهها برای مصارف
گوناگونی از تعیین آفات تا جدول زمانی آبیاری استفاده میکنند
( Vellidisو همکاران. )2016 ،بر همین اساس ،چندین برنامه
جهت گوشیهای همراه ایجاد شده است .به طور مثال Vellidis
و همکاران ( )2015برای جدول زمانبندی آبیاری کتان نرمافزاری
ایجاد منودند .با این وجود ،تاکنون در مجالت علمیهیچ مقالهای
در مورد نرمافزارهای گوشیهای هوشمند به منظور محاسبه
تبخیر و کاهش میزان تبخیر بر اثر نیروگاههای شناور صفحات
فتوولتاییک به صورت خودکار و بر اساس دادههای شبکههای
ابری هواشناسی از نقاط مختلف جغرافیایی منترش نشده است.
محدودیت اصلی توسعه چنین امری در مقیاس گسرتده ،دادههای
ورودی آب و هوایی است که اکرثاً از ایستگاههای زمینی خودکار
جمعآوری میشود .دادههای شبکهای نظیر NASA-POWER
که براساس دریافت دادهها از ایستگاههای زمینی و ماهواریهای
فعالیت میمنایند ،میتواند چنین محاسباتی را به صورت هوشمند
و برخط برای هر نقطه از دنیا عملی سازد.

براساس مقادیر محاسبه شدۀ متوسط جهانی ،استفاده از آب
در مصارف کشاورزی به تنهایی  70درصد از آب موجود در
رودخانهها و منابع آب زیرزمینی را شامل میشود ( Siebertو
همکاران .)2013 ،کل مساحت زیر کشت جهان برابر با 307/6
میلیون هکتار بوده که کشورهای چین و هند با مجموع 70
میلیون هکتار به ترتیب مقامهای اول و دوم سطح زیر کشت
را دارند ( .)2016 ،FAOدر کشورهای در حال توسعه%90 ،
مرصف آب ،رصف کشاورزی شده و آب نقش اساسی در امنیت
و تولیدات غذایی دارد ( Siebertو همکاران .)2013 ،به عنوان
مثال ،در برزیل  %67/2منابع آب رصف کشاورزی میشود که
این میزان متوسط ساالنه برابر با  969 m3/sمیباشد ( Anو
همکاران .)2017 ،آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی ایران در
بخشهای زراعت ،باغبانی ،دام ،طیور ،آبخیزداری ،بیابان زدایی،
شیالت ،آبزیپروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی برابر با  %92منابع
آبی کشور است .استفاده خارج از کنرتل آب در نهایت منجر
به نابودی منابع آب میشود ( Silvaو همکاران .)2016 ،بر
همین اساس ،طی ده سال گذشته تالشهای فراوانی به منظور
حفظ منابع آب و مدیریت آن صورت پذیرفته است ( Siebertو
همکاران.)2013 ،
سنجش میزان تبخیر از پهنههای آبی یک پارامرت مهم در مطالعات
هواشناسی ،آبشناسی و مدیریت منابع آبی میباشد (Allen
و همکاران2011 ،؛  de Sousa Limaو همکاران .)2013 ،برای

میآید که  1APIمورد نظر در نرمافزار مورد استفاده قرار
گرفته تا بتوان دادههای مورد نیاز در محاسبات نرمافزار را
دریافت منود .دسرتيس به اين دادهها از طريق وبگاه اينرتنتي
به نشانی  https://power.larc.nasa.gov/امكانپذير است.

مواد و روشها
• دادههای هواشناسی
سیستم برخط دادههای هواشناسی ( )2020 ،NASAبه منظور
تأمین اطالعات هواشناسی برای استفاده مستقیم در کشاورزی،
تولید برق و هواشناسی کاربردی ،ایجاد شده است (Stackhouse
و همکاران.)2015 ،
از این پایگاه داده در مقاالت معترب متعددی استفاده شده
است که این امر موید صحت دادههای آن میباشد (Júnior
و همکاران .)2019 ،این سیستم ،اطالعات را به صورت
مستقیم از منابع داده و از سیستمهای دادههای شبکهای
مختلف جمعآوری میکند .برای مثال ،دادههای روزانه برخط
برای دمای هوا و رطوبت نسبی از مدل جهانی  GEOS-4و
دادههای بارشی ایستگاههای سینوپتیک ،جمعآوری میشود.
دادههای مورد نیاز از پایگاه داده  NASA-Powerبا استفاده
از پروتکل  httpقابل استخراج است .برای این منظور الزم
نرشیه آب و توسعه پایدار

• روابط تجربی تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطوح آزاد آب
برخی روابط تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطوح آزاد آب که کاربرد
بیشرتی دارند ،در جدول ( )1ارائه شدهاند .از این روابط در این
پژوهش مطابق جدول ( )2استفاده گردیده است.
در معادالت این جدول T ،میانگین دمای هوا برحسب درجه
سانتیگراد es ،فشار بخار اشباع آب در هوا برحسب میلیمرت
جیوه ea ،فشار واقعی بخار آب در هوا برحسب میلیمرت
جیوه U2 ،رسعت باد در ارتفاع  2مرتی برحسب مرت بر ثانیه،
 RHمیانگین رطوبت نسبی هوا برحسب درصد C ،رضیب
ثابت برای دریاچههای عمیق برابر با  3/5و برای دریاچههای
کمعمق  0/5و  Dساعات روشنایی روز میباشد.
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جدول  -1روابط تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطح آزاد
معادله
نام روش
پارامرت مورد
ارزیابی
2
(E = 0.0018(T+25) (100-RH
ایوانف
تبخیر از
سطح آزاد
(E = 0.028U2 (es-ea
هنفر
(E = 0.(0.116+0.017U2)(es-ea
شاهتین
(E = 0.03U2(es-ea
مارسیانو
(E = 0.883 (4.57 T + 43.3
دفرت عمران امریکا
(E = (1+U2/16) C(es-ea
مایر
(E = 0.03523RS(0.014T–0.37
هامون
تبخیر
2
((7.5 T)/( T +273
پتانسیل
E = 0.63D 10
جنسن-هیز

تابش بر حسب وات بر مرتمربع است و تبخیر بر حسب
میلیمرت در روز محاسبه میشود .رابطه ( )1با در نظر گرفنت
دادههای میانگین ده ساله سد دوستی (سالهای  2008الی
 )2017مورد بررسی قرار گرفت و میزان خطای رابطه فوق و
برخی روابط تجربی تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطح آزاد آب
(جدول  )1با میزان تبخیر صورت گرفته از تشت تبخیر مستقر
در محل تعیین گردید که مطابق جدول ( ،)2این رابطه نسبت
به متامی روابط مورد بررسی دارای خطای کمرتی است .میزان
تبخیر از سطح دریاچه پشت سد دوستی ،بر اساس تبخیر تشت
با رضیب اصالحشده  0/7در جدول ( )2به عنوان شاهد درج
گردیده است .همچنین میزان خطای هر روش نسبت به تبخیر
محاسبهشده از تشت تبخیر ،از رابطه ( )2محاسبه شده است.
بر این اساس چنانچه تبخیر پتانسیل مد نظر باشد از رابطه ()1
استفاده میگردد و در صورت پوشیدهشدن پهنههای آبی با
صفحات فتوولتائیک میتوان به میزان زیادی از تبخیر جلوگیری
منود و چنانچه پهنه آبی با صفحات فتوولتائیک پوشیده گردد
برآورد تبخیر از سطح آزاد آب با در نظر گرفنت میزان پوشش
از روابط ( )3الی ( )6انجام میشود .الزم به ذکر است که در
صورت پوشش  %100به دلیل ساختار سازههای مورد استفاده
و وجود باد در فاصله مابین صفحات فتوولتاییک و سطح آب،
تبخیر تا میزان حدود  %70کاهش خواهد یافت ( Asmaniو
همکاران.)2020 ،

• معرفی و بکارگیری رابطۀ پیشنهادی برآورد تبخیر اسمنی-
بشیرنژاد -شهابی
در سال  1399در آزمایشگاه انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مشهد با استفاده از آزمایشهای متعدد در دستگاه شبیهساز تبخیر،
رابطه ( )1استخراج شده و با استفاده از سه پارامرت دمای متوسط،
شدت تابش و رسعت باد ،تبخیر از سطوح آزاد آب /تبخیر پتانسیل
را برآورد میکند ( Asmaniو همکاران.)2020 ،
()1
(E=1.16 (0.278 Ta + 2.697 W – 0.023 RS
در این رابطه Ta ،بهعنوان دمای میانگین روزانه برحسب
سلسیوس W ،رسعت باد بر حسب مرت بر ثانیه و  RSنیز شدت

ایوانف

2

2925
%26

جدول  -2مقایسه خطای رابطه ( )1و روابط تبخیر پتانسیل و تبخیر از سطح آزاد با تبخیر حاصل از
تشت ،بر اساس دادههای میانگین ده ساله سد دوستی (سالهای  2008تا )2017
تبخیر پتانسیل (میلیمرت در سال)
تبخیر از سطح آزاد (میلیمرت در سال)
8
7
سالهای
هنفر 3شاهتین 4مارسیانو 5دفرت عمران مایر هامون جنسن -رابطه 1تبخیر اصالحشده
9
6
تشت کالس  Aموردمطالعه
هیز
امریکا
2017-2007
2314
2363
3004
2856 2447
1731
201
633
188
 %2میزان خطا در مقایسه با تبخیر تشت
%30
%23
%6
%25
%91
%73
%92

( )2درصد خطای تبخیر در هر روش=مقدار تبخیر تشت ( × 100/مقدار برآوردی تبخیر از روشهای مختلف – مقدار تبخیر تشت)
		
		
با پوشش  25درصد
		
()3
E25% =0.2693 Ta + 2.6171 W – 0.0226 RS
					
با پوشش  50درصد
		
()4
E50% =0.2571 Ta + 2.4006 W – 0.0207 RS
					
با پوشش  75درصد
		
()5
E75% =0.1826 Ta + 1.7748 W – 0.0153 RS
با پوشش  100درصد			
		
()6
E100% =0.0998 Ta + 0.97 W – 0.0084 RS
برای بکارگیری رابطه ( )1در برآورد تبخیر پتانسیل ،با استفاده از
دادههای موجود در پایگاه داده NASA-POWER؛ شش شهر
مشهد ،اندیمشک ،میناب ،دمشق ،مببئی و فرانکفورت انتخاب
شد که دادههای مورد استناد و محاسبه تبخیر مطابق جدول
طراحی نرمافزار برآورد تبخیر پتانسیل با قابلیت اتصال به پایگاه داده  NASA-Powerو ...

( )3میباشد .دادههای سه شهر مشهد ،اندیمشک و میناب با
گسرتدگی نقاط مختلف ایران از وبگاه دادههای هواشناسی
صورت گرفت .سه شهر دمشق ،مببئی و فرانکفورت نیز که
امکان دریافت دادههای هواشناسی و مقایسه آنها از پایگاه

10
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داده  meteoblue11امکانپذیر بود ،انتخاب گردیدند و سعی
گردید گسرتدگی وسیعی در انتخاب شهرها در نظر گرفته شود.
از پایگاههای داده مذکور دادههای مربوط به تبخیر انتخاب و
بر اساس خروجی مورد نیاز به نرم افزار اکسل منتقل و پس از
آن در محاسبات مقایسهای از آن ها استفاده شد.
به دلیل در دسرتس نبودن دادههای کامل موقعیتهای
جغرافیایی ،از دادههای موجود بصورت میانگین ساالنه در
سالهای  2018و  2019استفاده گردید که اطالعات موردنظر
از پایگاه دادههای مرتبط بصورت میانگین ساالنه قابل استخراج
میباشد .در بررسیهای متعدد به وضوح دیده میشود که

میزان تبخیر بصورت ماهانه یا ساالنه قابل استفاده میباشد
و در صورت نیاز به دادههای روزانه میزان تبخیر میتوان
مقادیر ماهانه تقسیم بر تعداد روز در ماه را در نظر گرفت.
دادههای تشت در مقادیر روزانه دارای خطاهای معناداری
بوده که در ایستگاههای سینوپتیک نیز دادههای تشت تبخیر
معموالً به صورت ماهانه مورد استفاده قرار میگیرد .در جدول
( )3مشاهده میشود که خطای رابطه ( )1بر مبنای دادههای
هواشناسی نسبت به تشت تبخیر ،در بازه  8تا  16درصد میباشد
که با توجه به فراگیری دادههای دریافتی از پایگاه NASA-
 POWERمیتوان آن را قابل قبول در نظر گرفت.

شهر

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

سال

کمینه

بیشینه

فرانکفورت 50.08

8.63

متوسط

مببئی

18.86

73.8

کمینه

دمشق

33.38

36.43

• توسعه نرمافزار گوشی هوشمند مبتنی بر اندروید
اصول طراحی در این نرمافزار که با عنوان Evap-
( Softقابل ارائه در گوگل پلی و دیگر پایگاههای دادۀ
نرمافزارها) شناخته میشود ،این بوده که بتوان با آن برای
کاربر ،برای مکان مورد تقاضای او برآوردی از تبخیر بر
اساس رابطه اسمنی-بشیرنژاد-شهابی ارائه منود .از آنجا که
استفاده از نیروگاههای فتوولتاییک شناور به دلیل کاهش
میزان تبخیر منابع آبی ،رو به افزایش میباشد ،این نرمافزار
عالوه بر محاسبه میزان تبخیر پتانسیل ،پیشبینی میزان
کاهش تبخیر بر اثر وجود صفحات فتوولتاییک را نیز میرس
میسازد .این نرمافزار در صورت انتخاب پهنههای آبی قادر
نرشیه آب و توسعه پایدار

بیشینه

میناب

27.15

57.11

شدت تابش
(وات بر مرت مربع)
متوسط

اندیمشک

32.46

47.93

متوسط ماهانه
تبخیرتشت (میلیمرت)

مشهد

36.23

59.42

2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019

1.06
1.09
1.04
1.09
0.62
0.65
0.87
0.83
1.36
1.31
1.29
1.30

4.67
4.63
4.10
4.11
5.19
5.12
4.52
4.49
4.47
4.56
3.85
3.96

2.87
2.86
2.57
2.60
2.91
2.89
2.70
2.66
2.92
2.94
2.57
2.63

5.95
5.82
19.98
18.88
21.64
20.87
11.68
10.92
18.76
19.22
6.53
6.05

20.33
19.66
33.96
32.73
34.81
33.47
25.41
24.7
30.94
30.89
16.09
15.41

12.46
12.07
26.44
25.24
27.52
26.54
17.87
17.11
24.15
24.37
11.17
10.61

290
291
353
343
358
363
314
307
386
392
311
309

187
176
186
189
218
219
201
197
226
233
117
115

درصد میزان خطا
در برآورد تبخیر
متوسط ماهانه تبخیر
از رابطه(( )1میلیمرت)

جدول  -3مقایسه میزان تبخیر از رابطه ( )1براساس پارامرتهای مرتبط و تبخیر روزانه تشت
رسعت باد (مرتبرثانیه) دما (درجه سانتیگراد)

158
159
215
214
253
237
175
173
198
198
101
102

16
14
15
13
16
8
13
12
12
15
14
11

به شناسایی آن بوده و میزان کاهش تبخیر را نیز براساس
پوشش صفحات فتوولتاییک بیان میدارد .کاربر در این
نرمافزار ابتدا نقطه مورد نظر خود را بر روی نقشه گرافیکی
انتخاب منوده و دادههای پایگاه داده NASA-Power
دریافت و محاسبات براساس رابطه برآورد تبخري (رابطه )1
انجام میگردد و كاربر ،نتيجه را بر حسب ميلیمرت بر روز
مشاهده میمناید .چنانچه سیستم موقعیتیاب جغرافیایی
گوشی فعال باشد ،کاربر قادر به مشاهده موقعیت برخط
خود نيز میباشد.
برنامه گوشی هوشمند برای دستگاههای با سیستم عامل
اندروید تدارک دیده شده است و با زبان برنامهنویسی
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 Javaبه کمک  Android Studio 4.0.1ارائه شده است.
این برنامه از توابع برنامهنویسی موجود در  Volleyمیتواند
بهصورت همزمان دادهها را با استفاده از پروتکل http
دریافت و محاسبات الزم را انجام دهد ( .)2017 ،Incاز
دیگر توابع کتابخانهای استفاده شده در این برنامه میتوان

به  MPAndroidChartا( Shangaviو همکاران )2018 ،و
Android Sliding Up Panelا( )2018 ،Umanoاشاره کرد.
با دریافت دادهها از پایگاه  ،NASA-POWERبراساس متغیرهای
جدول ( ،)4محاسبات صورت میپذیرد ( .)2020 ،NASAفلوچارت
استفاده از نرمافزار نیز مطابق شکل ( )1میباشد.

جدول  -4متغیرهای مورد استفاده از پایگاه NASA-POWER
رشح
داده هواشناسی پایگاه داده
T2M_MAX
T2M_MIN
WS2M_MAX
WS2M_MIN
RH2M
ALLSKY_SFC_LW_DWN

دمای هوای ماکزیمم در ارتفاع  2مرتی از سطح زمین
دمای هوای مینیمم در ارتفاع  2مرتی از سطح زمین
رسعت باد ماکزیمم در ارتفاع  2مرتی از سطح زمین
رسعت باد مینیمم در ارتفاع  2مرتی از سطح زمین
رطوبت نسبی در ارتفاع  2مرتی
شار تابشی مادون قرمز (شدت تابش)*

واحد
°C
°C
m/s
m/s
%
MJ/m2/day

* از آنجا که در رابطه ( )1مقدار شدت تابش دارای واحد  W/m2میباشد ،جهت تبدیل مقدار موجود
در پایگاه داده کافیست آنرا در  11/6رضب مناییم (.)2020 ،Service N.R.C
ﺷﺮوع

درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺧﯿﺮ

NASA-POWER

ﺑﻠﯽ

آﯾﺎ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﯽ اﺳﺖ؟

)T2M_MAX(°C
)T2M_MIN(°C
)WS2M_MAX(m/s
)WS2M_MIN(m/s
)RH2M(%
_ALLSKY_SFC_LW
DWN
)(MJ/m^-2/day

آﯾﺎ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ؟

ﺑﻠﯽ
ﺧﯿﺮ
ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ

ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  25درﺻﺪ

E=0.322 Ta + 3.129 W – 0.027 RS

E25% =0.2693 Ta + 2.6171 W – 0.0226 RS

ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  50درﺻﺪ
E50% =0.2571 Ta + 2.4006 W – 0.0207 RS

ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  75درﺻﺪ
E75% =0.1826 Ta + 1.7748 W – 0.0153 RS

ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  100درﺻﺪ
E100% =0.0998 Ta + 0.97 W – 0.0084 RS
ﭘﺎﯾﺎن

شکل  -1فلوچارت عملکرد نرمافزار
طراحی نرمافزار برآورد تبخیر پتانسیل با قابلیت اتصال به پایگاه داده  NASA-Powerو ...
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نتایج
با استفاده از نرمافزار ایجاد شده مطابق شکلهای ( )2و (،)3
ابتدا نقطه مورد نظر بر روی نقشه انتخاب میشود .سپس،
متغیرهای مورد استفاده از پایگاه  NASA-POWERبرای نقطه
مورد نظر قابل مشاهده و محاسبات مربوط به تبخیر پتانسیل
برای پهنه آبی در نقطه مورد نظر انجام و با واحد میلیمرت در روز
ارائه میشود .الزم به ذکر است محاسبات با استفاده از دادههای
برخط صورت میپذیرد .در صورتی که نقطه مورد نظر سطح
زمین باشد در کادر قرمز رنگ و در صورت انتخاب سطح آزاد
آب دارای کادر آبی میباشد .همچنین مقادیر استخراج شده و
موقعیت جغرافیایی نقطه مورد نظر در بخش پایین کادر سنجش

تبخیر ارائه میشود.
مطابق این شکلها ،چنانچه نقطه مورد نظر در یک پهنه آبی
قرار داشته باشد ،میزان تبخیر در کادر رنگ آبی و در غیر این
صورت در کادر رنگ قرمز ارائه میشود .الزم به ذکر است که
دادههای خروجی نرمافزار با دادههای تشت تبخیر ایستگاههای
سینوپتیک مقایسه شده و مطابقت نسبی داشته است .به
عنوان مثال در ایستگاه سینوپتیک فرودگاه بندرعباس در تاریخ
اول آذرماه  1399میزان تبخیر تشت مقدار  8/2میلیمرت ثبت
شده که با در نظر گرفنت رضیب  ،0/7مقدار تبخیر برآورد شده
برابر  5/74میلیمرت خواهد بود که در مقایسه با مقدار 6/06
میلیمرت خروجی از نرمافزار ،خطای حدود  5درصد را نشان
میدهد.

شکل  –2انتخاب موقعیت جهت محاسبه تبخیر پتانسیل
(فرودگاه بندرعباس -تاریخ )1399/09/01

شکل  -3انتخاب موقعیت جهت محاسبه تبخیر در پهنه
آبی (دریاچه چیتگر تهران -تاریخ )1399/09/01
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چکیده

Abstract

 میتواند، عالوه بر افزایش عملکرد تولید،استفاده کارآمد از آب
سبب بازگشت رسمایه با تأکید بر حفظ منابع آب و محیطزیست
، یکی از راههای استفادۀ بهینه از آب در بخش کشاورزی.شود
 در.میتواند کاربرد فناوری سامانههای آبیاری تحتفشار باشد
 درAHP این پژوهش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 اولویت اجرای سامانههای مختلف آبیاری،GIS محیط نرمافزار
 مکانیزه خطی و، آبفشان غلطان،تحت فشار (کالسیک ثابت
 پهناورترین دشت، این دشت.موضعی) در دشت دز بررسی شد
 بدین.و از مهمرتین قطبهای کشاورزی استان خوزستان است
منظور معیارهای تأثیرگذار در اجرای هر یک از روشهای آبیاری
 اجتامعی و فیزیک مزرعه-شامل دو معیار اصلی اقتصادی
، در ادامه. در نظر گرفته شد،که هرکدام چند زیرمعیار دارند
معیارها و زیرمعیارها با توجه به جدول امتیازبندی سلسه مراتبی
 امتیازدهی شدند و پس از محاسبۀ میانگین هندسی۹  تا۱ از
 امتیازهای نهایی،وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها برای هر گزینه
وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شد و نقشههای گرافیکی برای
 نقشههای نهایی.اولویت اجرای هر روش آبیاری بهدست آمد
به چندین سطح امتیازی طبقهبندی و امتیاز نهایی هر سیستم
آبیاری با میانگینگیری وزنی نسبت به درصد مساحت حاصل
شد و اولویت هر یک از انواع روشهای آبیاری تحتفشار جهت
 نتایج نشان داد که بهترتیب.اجرا در دشت دز تعیین گردید
 درصد از مساحت کل دشت برای اجرای انواع18/54  و80/46
آبیاری بارانی و موضعی مناسب است و سامانه آبیاری کالسیک
 بهعنوان اولویت باالتر جهت اجرا در این،ثابت با بیشرتین امتیاز
.تحقیق انتخاب شد
 تحلیل سلسله، دشت دز، آبیاری تحتفشار:واژههای کلیدی
. سامانه آبیاری کالسیک ثابت،GIS  نرمافزار،AHP مراتبی

Efficient use of water, in addition to increasing production efficiency, can lead to a return on investment with an emphasis
on conserving water resources and the environment. One of
the ways to use water optimally in agriculture can be the application of technology of pressurized irrigation systems. In this
study, using AHP hierarchical analysis process in GIS software
environment, the priority of implementing different pressurized irrigation systems (classical fixed, Wheel Move, linear and
localized mechanization) in Dez plain was investigated. This
plain is the widest plain and one of the most important agricultural hubs of Khuzestan province. For this purpose, effective
criteria in the implementation of each irrigation method, including two main criteria of socio-economic and field physics,
each of which has several sub-criteria were considered. Then,
the criteria and sub-criteria were scored from 1 to 9 according
to the hierarchical scoring table, and after calculating the geometric mean of the final weight of the criteria and sub-criteria
for each option, the final scores were entered into the GIS and
graphic maps were obtained to prioritize the implementation
of each irrigation method. The final maps were obtained to
several levels of classification and the final score of each irrigation system by weighting the average percentage of area
and the priority of each type of pressurized irrigation methods
to be implemented in Dez plain was determined. The results
showed that 80.46 and 18.54% of the total area of the plain are
suitable for sprinkler and local irrigation, respectively, and the
fixed classic irrigation system with the highest score was selected as a higher priority for this research.
Keywords: Pressure Irrigation, Plain, AHP Hierarchical
Analysis, GIS Software, Fixed Classic Irrigation System.
DOI: 10.22067/jwsd.v8i2.1017
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مقدمه

قرار دادند و نتایج نشان داد که سامانه آبیاری قطرهای امتیاز
باالتری دارند.
از آنجاییکه از مهمرتین عوامل تأثیرگذار در رصفهجویی مرصف
آب در بخش کشاورزی که بزرگرتین مرصفکننده آب است،
استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار است .هدف از انجام
این تحقیق ،تلفیق روش  AHPو نرمافزار  GISبرای اولویتبندی
مکانی اجرای انواع سامانههای آبیاری تحت فشار در دشت دز
است .در این دشت بهدلیل توسعه و رونق کشاورزی و وجود
منابع آب ،استفاده درست از این منابع منوط به انتخاب بهرتین
سامانه آبیاری است .سامانه آبیاری سطحی ،رایجترین سامانه
آبیاری مورد استفاده در این منطقه است .با توجه به اجرای
موفق سامانههای آبیاری تحت فشار در سالهای اخیر در
منطقه ،مکانیابی سامانههای آبیاری تحت فشار با در نظر گرفنت
زیرمعیارهای مختلف تأثیرگذار بر عملکرد آنها امری رضوری
میباشد ،که در این تحقیق به این مهم پرداخته شده است.

شامل آفریقا و خاورمیانه با قرار گرفنت در مناطق خشک و
نیمهخشک کره زمین جزء کمآبترین مناطق جهان میباشند.
بهطوری که  12کشور از  15کشور کم آب جهان در این منطقه
واقع شدهاند ( Roudi-Fahimiو همکاران .)2002 ،ایران بهعنوان
یکی از این کشورها همواره با کمآبی و مشکالت همراه با آن
مواجه بوده است .با اینحال ،تغییرات اقلیمی ،خشکسالیهای
شدید و پیاپی ،رشد جمعیت و افزایش فزاینده تقاضای آب،
بحران کمبود آب را در این کشورها از جمله ایران وخیم و
نگرانکننده کرده است ( Balaliو همکاران2009 ،؛  Kahilو
همکاران .)2015 ،کشاورزی بیش از سایر بخشهای اقتصادی
از کمبود آب صدمه میبیند؛ زیرا کمبود این نهاده بهشدت
محدودکنندۀ توسعه و رشد کشاورزی است ( Koundouriو
همکاران )2006 ،و در نهایت آسیبهایی همچون عدم امنیت
غذایی ،کاهش بهرهوری اقتصادی ،افزایش مهاجرت به شهرها و
افزایش فقر و بیکاری را در بین کشاورزان در پی خواهد داشت
( Khanو همکاران .)2009 ،با توجه به این مسأله و اهمیت روز
افزون آب در کشاورزی ایران ،اصالح راهربدها و فناوریها در
استفاده از منابع آب برای برطرف کردن مشکالت ناشی از کمبود
و پایین بودن راندمان استفاده از آب ،رضوری به نظر میرسد.
براساس گزارش فائو بیش از یک دهه است که افزایش تولید غذا
با حداقل استفاده از آب آبیاری ،مهمرتین هدف سیاسی مدیران
مزرعه ،مخصوصاً در کشورهایی است که با محدودیت آب و
زمین مواجهاند ( Michailidisو همکاران .)2011 ،استفادۀ
کارآمد از آب نه تنها میتواند افزایش عملکرد تولید را افزایش
دهد ،بلکه میتواند باعث بازگشت رسمایه با تأکید بر حفظ
منابع آب و محیطزیست شود یکی از راههای استفاده بهینه
از آب در کشاورزی ،پذیرش فناوری نوین سامانههای آبیاری
تحتفشار است ( Khanو همکاران.)2009 ،
روش تحلیل سلسلهمراتبی یکی از جامعترین سیستمهای
طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است
( .)1977 ،saatyزیرا امکان در نظر گرفنت معیارهای کمی و
کیفی را فراهم میکند.
در زمینه پتانسیلیابی امکان اجرای آبیاری تحت فشارAnane ،
و همکاران ( )2012با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و
تحلیل سلسلهمراتبی ،سیستم آبیاری بارانی مناسب برای آبیاری
زمینهای کشاورزی با استفاده از آب نامتعارف را ارزیابی کردند،
نتایج تحقیقات آنها نشان داد که تنها  ۳۱درصد از کل اراضی
حوضه ،مناسب آبیاری بارانی با آبهای نامتعارف بود ،همچنین
 Neissiو همکاران ( )2020در دشت ایذه چهار روش آبیاری
مکانیزه خطی ،مکانیزه دوار ،ارابهای و قطرهای را مورد ارزیابی
نرشیه آب و توسعه پایدار

مواد و روشها
دشت دز پهناورترین دشت و از مهمرتین قطبهای کشاورزی
استان خوزستان است .این دشت در شامل استان خوزستان
واقع است و نقش مهمی در کشاورزی استان دارد (شکل .)1
وسعت دشت  2073کیلومرتمربع میباشد و ارتفاع آن حداقل
 37و حداکرث  389مرت است .میانگین درجه حرارت متوسط
دشت 24/5 ،درجه سانتیگراد و میانگین رسعت باد  1/36مرت
بر ثانیه میباشد که حاکی از آرامش نسبی در منطقه است.
میانگین بارندگی ساالنه  314میلیمرت میباشد ،از این رو بر
اساس طبقهبندیها اقلیم دشت دز ،در محدوده نیمهخشک
قرار میگیرد (حسینیزاده و همکاران .)1395 ،به جز قسمت
شاملی دشت در دیگر قسمتهای دشت ،شبکههای آبیاری
وجود دارد و عالوه بر استفاده از منابع چاه از آبهای سطحی
برای کشاورزی استفاده میشود.
نیازهای آبی در دشتهای دز غربی ،دز رشقی و سبیلی از دو
منبع آب سطحی و زیرزمینی تأمین میشود .در دشت لور اکرث
نیازها از آب زیرزمینی تأمین میشود و در دشت دیمچه آب
کشاورزی از منبع آب سطحی و آب رشب از منبع آب زیرزمینی
تأمین میشود (آذری و همکاران .)1392،جهت بررسی
پهنهبندی کیفی آبهای زیرزمینی این دشت ،از اطالعات کیفی
 93حلقه چاه برداشت شده توسط سازمان آب و برق خوزستان
طی سالهای 1388تا  1398استفاده شده است .با توجه به
نتایج تحلیل منونه آب چاهها و براساس دیاگرام ویلكاكس عمدۀ
کیفیت آب زیرزمینی بهترتیب در كالس  c3-s1و  c2-s1قرار
دارد که برای کشاورزی مناسب میباشند.
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و زیرمعیارها در رابطه با مکانیابی انواع سامانههای آبیاری
تحت فشار ارائه شده است .هامنطور که از این شکل مشخص
است ،برای گریز از ناهمگنی قضاوتها در مقایسۀ دودویی،
معیارها وزیرمعیارها طوری انتخاب شدهاند که ابعاد ماتریس
مقایسه ،کوچک باشد و مقایسه بهسهولت صورت گیرد .در این
شکل ،سطح هدف (انتخاب سامانه آبیاری مناسب تحت فشار)
در باالترین قسمت منودار قرار گرفته است .معیارها که شامل
دو معیار اقتصادی -اجتامعی و فیزیکی هستند ،در سطح اول
قرار گرفتهاند و بعد از معیارها ،زیرمعیارها قرار گرفتهاند که
بهعنوان سطح دوم در این منودار محسوب میشوند و این
زیرمعیارها نیز خود به چندین زیرمعیار دیگر تقسیم میشوند
که این معیارها در سطح سوم قرار میگیرند .با توجه به اینکه
امتیازدهی معیارها با مشورت متخصصان خربۀ این امر انجام
شد ،معیار اقتصادی -اجتامعی در منطقه مورد مطالعه دارای
زیرمعیارهای واضحی است و وجود زیرمعیارهایی در سطح سوم
در این معیار توصیه منیشود؛ اما میزان مزیت زیرمعیارهای
معیار اقتصادی -اجتامعی در هر سامانه آبیاری متفاوت است.
زیرمعیارهای فیزیک مزرعه در سطح دوم بهطور مشخصی
جزئیات مد نظر را بیان منیکند و الزم است زیرمعیارهایی
در سطح سوم در نظر گرفته شوند که بیانگر جزئیات بیشرتی
باشند و دقت مطالعه افزایش یابد.
با استفاده از منودار درخت سلسلهمراتبی ،به مقایسه
معیارهای هر سطح در قالب ماتریس پرداخته شد .برای تعیین
رضیب اهمیت (وزن) معیارها از مقایسه زوجی استفاده
شد( .)1980 ،Saatyارجحیت معیارها بر اساس اهمیت نسبی
آنها برای انواع آبیاری تحت فشار مورد مطالعه و بر اساس
نظرات علمی بدست آمده از اساتید گروه آبیاری و زهکشی
دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس آب و خاک مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان دزفول که آگاه به منطقه دشت
دز می باشد ،تعیین گردید .بدین صورت که به هر مقایسه
زوجی یک عدد از  1تا  9نسبت داده شد که مقصود از این
ارقام در جدول ( )1ارائه شده است (.)1980 ،Saaty

شکل  -1موقعیت جغرافیایی دشت دز و زیردشتهای آن

• روش تحلیل سلسله مراتبی برای مکانیابی سامانههای آبیاری
تحتفشار
روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPیکی از جامعترین
سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه
در نرمافزار ( )GISاست .زیرا امکان درنظرگرفنت معیارهای
کمی و کیفی را فراهم میکند .این فرآیند گزینههای مختلف را
در تصمیمگیری دخالت داده و تحلیل حساسیت روی معیارها
و زیرمعیارها را امکانپذیر میسازد؛ عالوه بر این ،بر مبنای
مقایسه زوجی بنا نهاده شده است که باعث میشود ،قضاوت
و محاسبات ساده شود .همچنین ،میزان سازگاری و ناسازگاری
سیستم را نشان میدهد که از مزایای ممتاز این فرآیند در
تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است .مبنای تئوری این
روش برای اولین بار توسط  )1977( Saatyمطرح شده است.
اولین گام ،در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،ایجاد یک ساختار
سلسله مراتبی است .این سلسله مراتب دارای چهار سطح
هدف ،معیارها ،زیرمعیارها و گزینههاست .تبدیل موضوع یا
مسأله مورد بررسی به یک ساختار سلسله مراتبی ،مهمرتین
قسمت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محسوب میشود؛ زیرا
در این قسمت ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،مسائل پیچیده
و مشکل را از طریق تجزیۀ آن به عنارص جزئی (که به صورت
سلسله مراتبی به هم مرتبط بوده و ارتباط هدف اصلی مسأله
با پایینترین سطح سلسله مراتبی مشخص است) به شکل ساده
تری در میآورد .در شکل ( )2منودار سلسلهمراتبی معیارها
مکانیابی اولویت اجرای انواع سامانههای آبیاری تحتفشار با استفاده از نرمافزار ...

جدول  -1مقیاس  9کمیتی  )1980( Saatyبرای مقایسه زوجی معیارها
امتیاز
ترجیحات
ردیف
1
اهمیت مساوی
1
3
اهمیت اندکی بیشرت
2
5
اهمیت بیشرت
3
7
اهمیت خیلی بیشرت
4
9
اهمیت مطلق
5
ترجیحات بین فواصل فوق 2،4،6،8
6
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شکل  -2منودار سلسلهمراتبی معیارها و زیرمعیارها در رابطه با اولویتبندی مکانی انواع سامانههای آبیاری تحت فشار

تقسیم شاخص سازگاری ( )CI2به شاخص تصادفیبودن حاصل
میشود (رابطه  .)1چنانچه این رضیب کوچکرت یا مساوی 0/1
باشد ،سازگاری در قضاوتها مورد قبول است .در غیر این صورت
باید در قضاوتها تجدید نظر شود .به عبارت دیگر ماتریس
مقایسه دودویی معیارها باید مجدداً تشکیل شود.
			
()1
(CI=(Imax-n)/(n-1
CR=CI/RI
				
()2
 Imaxمیانگین عنارص بردار ناسازگاری.
 :nتعداد گزینههای موجود در تحقیق.
شاخص تصادفیبودن ( )RIبا توجه به تعداد معیارها ( )nاز
جدول ( )3قابل استخراج است.

با توجه به اینکه امتیازدهی معیارها با مشورت اساتید دانشکده
علوم آب شهید چمران اهواز انجام شد ،وزن هر کدام از معیارها
بدست آمد .سپس با رضب کردن این وزنها در امتیازهای کسب
شده ،وزن هر زیرمعیار بهدست آمد و امتیاز نهایی هر زیرمعیار
محاسبه گردید .با جمع جربی امتیازهای نهایی زیرمعیارها ،امتیاز
کل برای هر یک از مناطق محدودۀ مورد مطالعه طرح در رابطه
با هر یک از گزینههای سامانههای آبیاری بهدست آمد .برای
منونه در جدول ( )2ماتریس دو معیار اصلی برای آبیاری موضعی
بر اساس نظرات اساتید آبیاری و با استفاده از جدول شاخص
وزندهی ( )1980 ،Saatyبهصورت مقایسه زوجی وزندهی شد
و در نهایت با استفاده ازروش  ،AHPمقدار اوزان مناسب برای
هریک از معیارها طبق جدول ( )1محاسبه شد.

جدول  -2ماتریس مقایسه معیارهای اصلی آبیاری موضعی
وزن
اقتصادی -فیزیک
عوامل مؤثر
اجتامعی مزرعه
0/25
0/333
1
اقتصادی -اجتامعی
0/75
1
3
فیزیک مزرعه
CR :0/0

• بررسی سازگاری در قضاوت
یکی از مزیتهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،بررسی سازگاری
ماتریسهای مقایسهای است .سازوکاری که  )1980( Saatyبرای
بررسی ناسازگاری در قضاوتها در نظر گرفته است ،محاسبۀ
رضیبی به نام رضیب سازگاری ( )CR2است (رابطه  )2که از
15
1/59

14
1/57

نرشیه آب و توسعه پایدار

13
1/56

12
1/53

11
1/51

جدول  -3شاخص تصادفی بودن ()RI
6
7
8
9
10
1/24 1/32 1/41 1/45 1/49
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5
1/12

4
0/9

3
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بررسی سازگاری قضاوتها در ماتریس مقایسۀ دودویی
معیارها ،حاکی از آن است که سازگاری در قضاوتها رعایت
شده است .هر ماتریس مقایسۀ زوجی ممکن است سازگار یا
ناسازگار باشد .در حالتیکه این ماتریس سازگار باشد ،محاسبۀ
وزن  wiساده بوده و از نرمالیزه کردن عنارص هر ستون به
دست میآید .اما در حالتی که ماتریس ناسازگار باشد ،محاسبۀ
وزن ساده نبوده و برای به دست آوردن آن از روشهای دیگری
استفاده میشود (قدسیپور.)1392 ،
پس از ایجاد منودار سلسلهمراتبی ،مقایسه و محاسبۀ وزنها
با استفاده از مدل  AHPدر محیط نرمافزار  GISانجام شد
که بهطور خودکار نسبت سازگاری نیز محاسبه گردید .مقدار
رضیب سازگاری در سامانههای آبیاری موضعی بین صفر تا
 ،0/0107آبفشان غلطان بین صفر تا  ،0/007آبیاری بارانی
مکانیزه خطی بین صفر تا  0/0225و در سامانه آبیاری کالسیک
ثابت ،مقدار آن بین صفر تا  0/057متغیر بود که نشاندهندۀ
سازگاری در مقایسههاست.
درنهایت ،جهت تعیین اولویت اجرای روشهای آبیاری تحت
فشار در هر مکان ،متامی الیههای مکانی(رسرتی) معیارها و
زیرمعیارها در نرمافزار  GISترسیم گردید و از طریق اعامل
وزنهای نهایی و براساس مدل  ،Weight-overlayالیههای

وزنگذاریشده و همپوشانی شد .شکل ( )3روند مربوط به
مکانیابی انواع سامانههای آبیاری تحت فشار برای منطقه
مورد مطالعه را نشان میدهد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ درﺧﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ زوﺟﯽ و اﻋﺎﻤل ﻧﺮخ  ۱ﺗﺎ  ۹ﻣﻘﯿﺎس
ﺑﻨﺪی)(saatyﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ آﺑﯿﺎری
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﺎزﮔﺎری
اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر
GIS
اﻋﺎﻤل وزن ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر در ﻻﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن
شکل  -3روششناسی مراحل مکانیابی اولویت
اجرای هریک از روشهای آبیاری تحت فشار

نتایج و بحث

نقشههای نهایی به چندین سطح امتیازی ،طبقهبندی و امتیاز
نهایی هر سیستم آبیاری با میانگینگیری وزنی نسبت به درصد
مساحت حاصل شد .طبقهبندی از امتیاز  3که مربوط به اولویت
پایینتر مناطق و بهترتیب تا امتیاز  6که اولویت باالتر مناطق
جهت اجرای آبیاری مربوطه است ،انجام شد (جدول .)5
مطابق جدول ( )4مشاهده میشود که سیستم آبیاری کالسیک
ثابت دارای امتیاز باالتری است .نتایج خروجی نقشههای
مکانیابی انواع آبیاری تحت فشار شامل آبیاری موضعی،
آبفشان غلطان ،کالسیک ثابت و مکانیزه خطی در محیط GIS
تهیه گردید و بهترتیب در شکلهای ( )4تا ( )7آمده است .در
این شکلها ،مناطق دارای اولویت عالی تا ضعیف برای هر نوع
سامانه آبیاری به صورت گرافیکی ارائه شده به نحوی که امتیاز
6مناطق دارای اولویت باال و امتیاز  3مناطق با اولویت ضعیف
برای روش آبیاری مورد نظر میباشند.
در نهایت نتایج همپوشانی طبقهبندی اولویتهای انواع
سامانههای آبیاری مورد مطالعه بر اساس بیشرتین امتیاز در
نرمافزار  GISتهیه گردید که در شکل ( )8ارائه شده است.
بر این اساس ،درصد مساحتی که هر یک از چهار روش
آبیاری امتیاز بیشرتی داشته ،برای دشت دز و به تفکیک زیر
دشتهای آن در جدول ( )6ارائه شده است.

در پژوهش حارض با استفاده از مطالعات صورت گرفته ،ارزیابی
منابع و قابلیت اراضی دشت دز انجام گردید 16 ،عامل مؤثر
در انتخاب سامانههای آبیاری تحت فشار تأثیر داده شد و
مکانیابی مناطق دشت دز برای اولویتبندی چهار نوع سامانه
آبیاری با تشکیل الیههای مکانی و تلفیق آنها در وزنهای
نهایی مربوطه برای هرکدام از سامانهها براساس روش تحلیل
سلسله مراتبی انجام گردید که نتایج محاسبات وزن نهایی برای
هرکدام از سامانههای آبیاری تحت فشار در جدول ( )4ارائه
شده است .الزم به ذکر است که متامی وزنهای نسبت داده
شده برای گزینهها و معیارها با توجه به نظرات اساتید آبیاری
و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز و مطالعه دقیق منابع،
صورت گرفته و قابل اطمینان هستند.
پس از محاسبۀ وزن هر معیار و زیرمعیار با استفاده از روش
 ،AHPوزنهای بدست آمده ،به هر الیه مربوطه در محیط
نرمافزار  GISاختصاص یافتند و در نهایت اولویتبندی مکانها
برای روشهای آبیار ی تحت فشار در قالب تصاویر خروجی
گرافیکی به دست آمد و نتیجهگیری نهایی بر اساس باالترین
امتیاز به دستآمده توسط خروجیهای گرافیکی تعیین شد.
مکانیابی اولویت اجرای انواع سامانههای آبیاری تحتفشار با استفاده از نرمافزار ...
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معیار اصلی
اقتصادی-
اجتامعی

فیزیک مزرعه

جدول  -4نتایج محاسبات و وزن نهایی سامانههای آبیاری تحت فشار
وزن نهایی انواع سامانه آبیاری
زیرمعیار در
زیرمعیار در
سطح دوم
سطح اول
مکانیزه خطی آبفشان غلطان کالسیک ثابت
0/018
0/042
0/063
نگهداری-بهرهبرداری
0/016
0/042
0/021
نیروی کار
0/094
0/042
0/063
هزینه
0/038
0/042
0/021
فرهنگی
0/062
0/062
0/062
اختالف ارتفاع
توپوگرافی
0/187
0/187
0/187
شیب
0/042
0/042
0/049
اقلیم منطقه
اقلیم
0/125
0/125
0/145
باد
0/125
0/125
0/125
نفوذپذیری
خاک
0/125
0/125
0/125
آب قابل دسرتس
0/048
0/038
0/038
غلظت سدیم
آب
0.006
0/006
0/006
موجودیت آب
0.006
0/006
0/006
TDS
0/028
0/018
0/018
SAR
0.018
0/018
0/018
EC
0.018
0/018
0/018
PH

موضعی
0/028
0/028
0/167
0/028
0/038
0/038
0/056
0/019
0/019
0/056
0/036
0/017
0/142
0/045
0/142
0/142

جدول  -5خالصه نتایج بدست آمده برای سامانههای آبیاری تحت فشار
با استفاده از نقشههای GIS
طبقات درصد مساحت کل دشت برای انواع سامانه آبیاری
امتیازی موضعی مکانیزه
کالسیک
آبفشان
ثابت
غلطان
خطی
24.61
27.47
25.52
21.24
6
36.35
25.6
26.38
32.8
5
28.24
33.15
33.35
27.69
4
10.8
13.79
14.75
18.28
3
4/75
4/68
4/63
امتیازنهایی 4/57
جدول-6درصدمساحتهایحاصلازهمپوشانیطبقهبند یاولویتهای
اجرای انواع سامانههای آبیاری تحت فشار بر اساس بیشرتین امتیاز
درصد نوع سیستم
درصد مساحت به تفکیک زیردشتها
آبیاری
دیمچه لور سبیلی دزغربی دزرشقی مساحت
کل دشت
 27/3 53/78 3/4 21/31 41/79 0کالسیک ثابت
 24/29 32/84 18/15 35/61 25/42 0/28آبفشان غلطان
 30/54 9/35 52/4 24/77 12/43 57/74مکانیزه خطی
موضعی
18/58 4/16 27/72 18/29 21/01 41/96
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شکل  -5طبقهبندی مکانی برای اولویت اجرای
سامانه آبیاری موضعی در دشت دز

شکل  -7طبقهبندی مکانی برای برای اولویت اجرای
سامانه آبیاری کالسیک ثابت در دشت دز

شکل  -6طبقهبندی مکانی برای برای اولویت اجرای
سامانه آبیاری مکانیزه خطی در دشت دز

شکل  -8نقشه همپوشانی طبقهبندی اولویتهای اجرای انواع
سامانههای آبیاری مورد مطالعه براساس بیشرتین امتیاز
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نتیجهگیری

منابع

مدیریت اصولی و برنامهریزی درست و بهرهوری بهینه از منابع،
نیازمند اطالعات دقیق و بهروز از عرصه مورد نظر میباشد .در
این راستا ،سامانۀ اطالعات جغرافیایی ( )GISبا توانایی تجزیه و
تحلیلهای مكانی ،تحلیل و تلفیق اطالعات نقشهای ،جدولی و
گزارشگیری ،مطابق با روشهای شناخته شدۀ مورد تأیید ،میتواند
نقش بهسزایی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ،از جمله
كاهش هزینهها و بهینهسازی رسمایهگذاری ایفا مناید .مكانیابی
مناطق جهت اولویتبندی اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار از
طریق بررسی كلیۀ عوامل كمی و كیفی آب ،خاك ،اقلیم و پستی و
بلندی در کنار عوامل اقتصادی – اجتامعی منطقه با كاربرد سامانۀ
اطالعات جغرافیایی ،امری رضوری است؛ زیرا با محدودیتهای
منابع موجود در بخش كشاورزی میبایست مناطقی كه انطباق
منطقی بیشرتی برای اجرای سامانههای آبیاری تحتفشار دارند،
تعیین گردند تا منابع آب و خاك موثرتر بکار گرفته شود .در این
تحقیق با استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافیایی ( )GISو با بکارگیری
تحلیل سلسله مراتبی  ،AHPاولویت باالتر جهت انتخاب و اجرای
هر یک از طرحهای آبیاری تحت فشار در دشت دز شناسایی شد.
با توجه به نقشه خروجی حاصل از همپوشانی الیههای امتیازبندی
مکانی روشهای آبیاری مورد مطالعه در دشت دز ،نتیجه گردید که
 53/78درصد دشت دز رشقی دارای اولویت برای آبیاری کالسیک
ثابت 35/61 ،درصد دشت سبیلی برای آبیاری آبفشان غلطان،
بهترتیب  57/74و  52/4درصد از مساحت دشت دیمچه و دز غربی
برای آبیاری مکانیزه خطی و  41/96درصد از مساحت دشت دیمچه
با اولویت بیشرت جهت اجرای آبیاری موضعی میباشد .وجود شبکه
بزرگ آبیاری دز در مرکز دشت و دیگر رودخانههای بزرگ در
سطح دشت در کنار دیگر عوامل اقتصادی -اجتامعی و فیزیکی
مناسب ،سبب شده است که  81/46درصد از مساحت کل دشت
دز جهت اجرای انواع آبیاری بارانی(شامل :بارانی آبفشان غلطان،
مکانیزه خطی و کالسیک ثابت) مناسب باشد .لذا پیشنهاد میشود
مسائل بهرهبرداری شامل مناسبترین فشار طراحی به لحاظ فنی و
اقتصادی ،نوع و تعداد آب پاشها برای این منطقه تعیین شود .زیرا
در صورت طراحی و استفادۀ مناسـب از سامانههای آبیاری بارانی
با افزایش راندمان ،میزان تولید و درآمـد بهرهبرداران و همچنـین
بهـرهوری منـابع آب افـزایش خواهد یافت و با بهکارگیری این
سامانهها ،تخـصیص بهینه منابع آب بهرت صورت خواهد گرفت.

آذری ،الف ،.آخوندعلی ،ع.م ،.رادمنش ،ف .و حقیقی ،ع.1394 .
شبیهسازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی در رشایط بهرهبرداری
تلفیقی (مطالعه موردی :دشت دز) .فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری،
دوره.47-33 :)2(38 :
حسین یزاده ،ع ،.کابلی ،ح ،.زارعی ،ح .و آخوندعلی ،ع.م.1395 .
تحلیل شدت و دوره بازگشت خشکسالی در رشایط تغییر اقلیم
آتی (مطالعه موردی :دشت دزفول -اندیمشک) .فصلنامه علوم و
مهندسی آبیاری. 43-33 :1 ،
قدسیپور ،ح .1392 .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  ،AHPانتشارات
دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،چاپ یازدهم.
Anane M., Bouziri L., Limam A. and Jellali S. 2012. Ranking suitable sites for irrigation with reclaimed water in
the Nabeul- Hammamet region (Tunisia) using GIS and
AHP-multicriteria decision analysis.Resources. Conservation and Recycling, 65: 36-46.
Balali M.R., Keulartz J. and Korthals M. 2009. Reflexive water
management in arid regions: The case of Iran. Journal of
Environmental, 18(1): 91-112.
Kahil M.T., Dinar A. and Albiac J. 2015. Modeling water
scarcity and droughts for policy adaptation to climate
change in arid and semiarid regions. Journal of Hydrology, 522: 95-109.
Khan S., Hanjra M.A. and Mu J. 2009. Water management
and crop production for food security in China:A review.
Agricultural Water Management, 96(3): 349-360.
Koundouri P., Nauges C. and Tzouvelekas V .2006. Technology adoption under production uncertainty: Theory and
application to irrigation technology. American Journal of
Agricultural Economics, 88(3): 657-670.
Michailidis A., Koutsouris A. and Nastis S. 2011. Adoption of
sustainable irrigation practices in waterscarce areas. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(5): 579-591.
Neissi L. Albaji M. and Boroomand Nasab S. 2020. Combination of GIS and AHP for site selection of pressurized irrigation systems in the Izeh plain, Iran. Agricultural Water
Management, 231: 1-8.
Roudi-Fahimi F., Creel L. and De Souza R.M. 2002. Finding
the balance: Population and water scarcity inthe Middle East
and North Africa. Population Reference Bureau Policy Brief.
Saaty T.L. 1977. A scaling method for priorities in hierarchical
structure. J. Math.Psychol, 15: 228–234.
Saaty T.L. 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw Hill,
New York.

پینوشت
1-Consistency Ratio
2-Consistency Index
نرشیه آب و توسعه پایدار

62

سال هشتم ،شامره 1400 ،2

70  تا63  صفحات،1400 ،2  شامره،سال هشتم
نرشیه آب و توسعه پایدار

2021, Vol.8, No.2, Pages 63 to 70
Journal of Water and Sustainable Development

Article Type: Applied

 کاربردی:نوع مقاله

Presenting a Joint Model of Wastewater Management in Mashhad (Implementation of Part
of Wastewater Treatment and Water Supply Projects in Mashhad in Exchange for the
Transfer of Wastewater)

ارائهمدلمشرتکمدیریتپسابدرشهرمشهد
(اجرای بخشی از پروژههای تصفیه فاضالب و
)تأمین آب شهر مشهد در ازای واگذاری پساب

1,3- Master of Civil Engineering and Ph.D of Economics, Ferdowsi university of
Mashhad, Mashhad Water and Wastewater Company, Mashhad, Iran. 2- Master of
Civil Engineering, Tehran University, Mashhad Water and Wastewater Company,
Mashhad, Iran. 4- Master of Agricultural Engineering, Azad University of Ferdows,
Mashhad Water and Wastewater Company, Mashhad, Iran.

 دانشگاه، به ترتیب دانش آموخته کارشناسیارشد مهندسی عمران و دکرتی علوم اقتصادی-3و1
دانش آموخته کارشناسیارشد مهندسی-2 . ایران، رشکت آب و فاضالب مشهد،فردوسی مشهد
دانش آموخته کارشناسیارشد-4 . ایران، رشکت آب و فاضالب مشهد، دانشگاه تهران،عمران
. ایران، رشکت آب و فاضالب مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی فردوس،مهندسی کشاورزی
)E-Mail: rajabzadehn@abfamashhad.ir ،*(نویسنده مسئول
1399/09/30 :تاریخدریافت
1400/01/03 :تاریخپذیرش

سیدعلیرضا،*3ناهیدرجبزاده،2سیدمحمدتفضلی،1حسیناسامعیلیان
4
قدسیزاده آزرمی

H. Esmailian1, S.M. Taffazoli2, N. Rajabzadeh Moghani3*,
S.A. Ghodsizadeh Azarmi4

*(Corresponding Author Email: rajabzadehn@abfamashhad.ir)
Received: 20-12-2020
Accepted: 23-03-2021

چکیده

Abstract
According to the forecast of future population growth
and recent droughts in the country, one of the major
challenges for policymakers on the one hand is to provide safe drinking water and on the other hand, is to
solve environmental and health problems caused by
undesirable wastewater disposal. To solve this problem
in Mashhad, the regional water company of Khorasan
Razavi and the water and wastewater company of
Mashhad in multilateral cooperation have developed
an effluent model to construct a wastewater treatment
plant, water supply, and effluent recycling. In this
model, due to the lack of public budget and internal
resources of companies, the use of private capital by
transferring wastewater to the investor to achieve environmental goals and water supply in Mashhad, which
has significant benefits for the private sector and community is defined. In this model, two investment packages have been developed between the two companies,
the details of which are discussed in the paper. What is
very important in this project is to achieve a sustainable effluent model for achieving the defined goals. In
this investment model, a total of 93% of water needs
and 29% of the required capacity for wastewater treatment will be provided.

با توجهبه پیشبینی رشد جمعیت در آینده و خشکسالیهای اخیر
 یکی از چالشهای اساسی سیاستگذاران از یک طرف،در کشور
تامین آب رشب سامل و از طرفی دیگر حل معضالت محیطزیستی و
 در راستای حل.بهداشتی ناشی از دفع نامطلوب فاضالب میباشد
 دو رشکت آب منطقهای،این مشکل در کالنشهر مشهد مقدس
خراسان رضوی و آب و فاضالب مشهد با همکاری چندجانبه مدل
،مشرتک پساب را با هدف ساخت و اجرای تصفیهخانه فاضالب
تامین آب مورد نیاز و بازچرخانی پساب تدوین منوده که به کلیات
 در این طرح به دلیل کمبود.آن در این مقاله پرداخته شده است
اعتبارات عمرانی و منابع داخلی رشکتها استفاده از رسمایه بخش
خصوصی به روش واگذاری پساب به رسمایه گذار در راستای
رسیدن به اهداف محیطزیستی و تامین آب شهر مشهد مطرح
شده که مزایای قابل توجهی از دیدگاه بخش خصوصی و کالن
 در این طرح دو بسته رسمایهگذاری مشرتک بین دو.جامعه دارد
 آنچه.رشکت تدوین شده است که به جزئیات آن پرداخته میشود
که در این پروژه بسیار مهم است دستیابی به یک مدل مشرتک
پساب بوده تا بتوان با اجرای آن به درستی به اهداف تعریف
 اجرایی شدن این طرح کمک قابل توجهی در اجرای.شده رسید
بخشی از پروژههای تصفیه فاضالب و تأمین آب شهر مشهد در
ً در این مدل رسمایهگذاری مجموعا.ازای واگذاری پساب میمناید
 درصد ظرفیت مورد نیاز تصفیه فاضالب29  درصد نیاز آبی و93
.تأمین خواهد شد
، تصفیهخانه فاضالب، مدل مشرتک پساب:واژههای کلیدی
. بیع متقابل، رسمایهگذاری،تأمین آب
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مقدمه

پایداری منابع آب ،توجه به ایجاد طرحهای توسعهای منابع
آبی و حفظ پایداری آن اهمیت ویژهای دارد .در این طرح به
هر دو چالش و دغدغه اصلی سیاستگذاران آب (لزوم توجه
به جمعآوری و تصفیه فاضالب و تامین آب مورد نیاز شهر
مشهد) توجه شده است.
هدف مقاله پیشرو ،ارائه اسرتاتژی طراحی مدل پایدار مشرتک
مدیریت پساب شهر مشهد بین دو رشکت آب منطقهای و
آب و فاضالب با هدف توسعه قسمتی از تاسیسات تصفیه
فاضالب و بخشی از پروژههای تأمین آب مشهد از طریق
واگذاری بخشی از پساب تولیدی شهر به رسمایهگذاران در
یک بازه زمانی مشخص و شناسایی کلیه عوامل اثرگذار که
به هر دلیلی میتواند پایداری این طرح را تحت تاثیر قرار
دهد ،میباشد.
در صنعت آب و فاضالب به روشی که در آن رسمایهگذار
بتواند در ازای اجرای پروژه تعریف شده مستقی ًام از محل
فروش محصول تولیدی (پساب) اصل و فرع رسمایه خود را
طی دوره زمانی مشخص بازیابی مناید ،بیع متقابل گویند.
طرح مبانی قراردادهای بیع متقابل در بخش باالدستی نفت
و گاز نشأت میگیرد و برای اولین بار در سال  1373در
صنعت نفت و گاز ایران منعقد شد .در این صنعت ،قرارداد
بیع متقابل را در ردیف قراردادهای خرید خدمت طبقهبندی
میمنایند و علت آن این است که بازپرداخت هزینههای نفتی
قراردادهای مزبور به همراه سود رسمایهگذاری آن ،از محل
نفت ،مایعات گازی و فرآوردههای نفتی یا عواید حاصل از
آن صورت میگیرد و در نتیجه پرداختها بهصورت نقدی یا
تحویل محصول صورت میپذیرد (منتظر و ابراهیمی.)1392 ،
در رابطه روش رسمایهگذاری بیع متقابل در صنایع باالدستی
نفت و گاز تحقیقات گسرتدهای صورت پذیرفته است که به
نوعی به بررسی سطوح مختلف قراردادی بیع متقابل در این
صنایع و مزایا و انتقادهای وارده به آن پرداختهاند .اما در
خصوص تحقیقات پیرامون روش رسمایهگذاری بیع متقابل
در صنعت آب و فاضالب جزء قاسمی و همکاران ()1395
پژوهشی با عنوان ارزیابی واگذاری طرحهای فاضالب به
رسمایهگذار در قالب قرارداد بیع متقابل (مطالعه مورد
شهرستان ابهر) انجام دادند .در این مطالعه استفاده از پساب
خروجی از تأسیسات جمعآوری و تصفیه فاضالب و واگذاری
آن به رسمایهگذار بهعنوان یک راهحل پایدار و مناسب برای
مشکل محدودیت منابع مالی دولتی عنوان شده که منجر به
اهداف توسعهای شهر نیز میشود .آنها نشان داند مشارکت
بخش خصوصی به روش بیع متقابل منجر به کاهش هزینهها،
رفع مشکل تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل طرح
و اخذ منابع مالی مازاد از رسمایهگذار جهت رسمایهگذاری

یکی از مهمرتین دغدغه های جوامع انسانی در کنار تأمین
آب سامل برای مصارف رشب و بهداشت ،دفع فاضالب میباشد.
امکان بازچرخانی پساب حاصل از تصفیه فاضالب جمعآوری
شده و مرصف بهینه آن ،باعث شده متولیان امر با نگاهی
متفاوت با گذشته ،پساب را بهعنوان کاالیی ارزشمند و یکی
از منابع آبی پایدار و مطمنئ در نظر گرفته و برای مدیریت
آن به دنبال راهکارهای مناسبی باشند .هزینههای سنگین
تأمین آب رشب و احداث و بهرهبرداری از تاسیسات فاضالب
بهخصوص در کالنشهرها ،از جمله مسائلی است که باتوجهبه
نیاز جمعیتی و رضورت و حساسیتهای بهداشتی و محیط
زیستی مرتبط با آن ،همواره بهعنوان یکی از چالشهای
پیشروی مدیران و تصمیمگیران شهری بوده و تأمین مالی
آن نیاز به اتخاذ تصمیامت و برنامه ریزیهای مدیریتی
جامع خواهد داشت و یکی از بزرگرتین چالشهای پیشروی
رشکتهای آب منطقهای و آب و فاضالب بهشامر میآید.
در حال حارض سالمتی انسان و محیطزیست به دلیل عقب
ماندگی ساخت تصفیهخانه فاضالب ،از طریق تزریق فاضالب
انسانی به سفرههای آب زیرزمینی و سطحی ،رهاسازی فاضالب
خانگی در کوچهها و خیابانهای حاشیه شهر ،به خطر انداخنت
زندگی آبزیان ،آبیاری محصوالت کشاورزی با آبهای آلوده و
انتشار بیامریهای گوارشی و ایجاد مناظر زشت و ناخوشایند
محیطزیستی و جلب حرشات ناقل بیامری ،به مخاطره افتاده
است و این عوامل اهمیت جمعآوری و تصفیه فاضالب را
بیش از پیش منایان میسازد .بنابراین به جهت حفظ منابع
آبی (زیرزمینی و یا سطحی) ،توجه به محدودیت منابع آبی
به لحاظ کمی و کیفی و جایگزینی و بازچرخانی پساب و
ایجاد زمینه برای مرصف پساب برای مصارف غیررشب (آبیاری
فضای سبز ،کشاورزی و صنعت) ،حفاظت محیطزیست،
تامین رشایط بهداشتی جامعه و کاهش هزینههای جانی و
مالی درمانی و همچنین تعهدات اخالقی نسل حارض نسبت
به آینده و اهمیت سیاستهای توسعه پایدار باید برای رفع
این معضل مهم بهداشتی متام ابزارها و سیاستهای الزم
جهت ایجاد ظرفیت تصفیه فاضالب را به کار بست .عالوهبر
معضل بهداشتی ناشی از عدم جمعآوری و تصفیه فاضالب،
در حال حارض به دلیل رشد جمعیت و قطب زیارتی کشور
و نیاز روز افزون رشب ،صنعت و کشاورزی به آب ،کاهش
نزوالت جوی و افت شدید سفرههای آب زیرزمینی و آلودگی
منابع آب ناشی از ورود فاضالب ،کاهش بهرهوری مصارف
آب به خصوص در کشاورزی ،پاسخگو نبودن منابع آب سد
دوستی به تعهدات برنامهریزی شده و لزوم توجه به رویکرد
نرشیه آب و توسعه پایدار
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در سایر طرحهای فاضالب استان شده و هزینههای تحمیل
شده مربو ط به بازسازی و نگهداری از تاسیسات از تعهد
رشکتهای آب و فاضالب حذف خواهد شد.
در راستای رفع محدودیتهای مالی دولت جهت اجرای
تأسیسات آب و فاضالب قوانین و بخشنامههایی وضع شده
است .از جمله این قوانین میتوان به ماده  37قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( )1396- 1400اشاره منود .در این قانون دولت
مکلف است متهیدات الزم را با استفاده از انواع روشها از
جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه ،عالوهبر
وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست و پنج درصد ()%25
پوشش شبکه فاضالب شهری کشور فراهم مناید.
الف -استفاده از رسمایهگذاری بخشخصوصی داخلی و خارجی
و سازمانهای بیناملللی در ازای واگذاری پساب استحصالی
ب -استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت
توسعه و تکمیل طرحهای فاضالب شهری با پیشبینی منابع
و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی
در ماده  27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ( )۲و آییننامه اجرایی آن روشهای
واگذاری پروژه ،فرآیند آن و روشهای مختلف تأمین مالی
از جمله استفاده از روشهای خودگردان که دریافت بهای
محصول پروژه مستقیام از کاربران و مرصفکنندگان نهایی
توسط رسمایهگذار دریافت میشود ،عنوان شده است.
در بخشنامه بهرهبرداری از پساب شهری و روستایی مصوب
 98/05/19ابالغی توسط وزارت نیرو ،بهره برداری بهینه از
پسابهای موجود و ترسیع در احداث و تکمیل و به بهرهبرداری
رساندن طرحهای فاضالب و ارتقای کیفی تصفیهخانههای
موجود و تسهیل در فرآیند رسمایهگذاری با استفاده از واگذاری
بخشی از پساب قابل تولید به رسمایهگذار تعیین تکلیف شده
است .الزم به ذکر است در این مدل اجرایی مالحظات مربوط
به بخشنامه فوق نیز در نظر گرفته شده است.
برایناساس استفاده از روش واگذاری پساب به رسمایهگذار
(بیع متقابل) جهت تأمین مالی پروژههای اولویتدار در بخش
تأسیسات فاضالب در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته
است و تاکنون قراردادهای متعددی منعقد شده است .شایان
ذکر است مدل مشرتک مدیریت پساب شهر مشهد برای اولین
بار در سطح کشور پایهریزی شده که عالوهبر اجرای بخشی از
پروژههای فاضالب به تأمین آب شهر مشهد هم نگاه ویژهای
منوده و لذا پروژهها بهصورت مشرتک برای دو رشکت آب و
فاضالب و آب منطقهای تنظیم و نهایی شده است .میتوان
عنوان منود این پروژه از بسیاری جهات دارای نوآوری بوده و
قابل استفاده برای سایر شهرها و استانها میباشد.
ارائه مدل مشرتک مدیریت پساب در شهر مشهد (اجرای بخشی از پروژههای تصفیه ...

بیان مسأله
 -1وضع موجود
باتوجهبه مطالعات جمعیتی شهر مشهد میزان شبکه جمعآوری
فاضالب مورد نیاز تا افق  4800 ،1420کیلومرت میباشد .از این
میزان  3373کیلومرت آن اجرا شده است که بیش از  70درصد
جمعیت را تحت پوشش قرار میدهد .اما در بخش تصفیهخانه
فاضالب ظرفیت مورد نیاز براساس جمعیت حال حارض 542000
مرت مکعب در شبانه روز و تا افق  814000 ،1420مرتمکعب در
شبانه روز میباشد .از این مقدار تنها  263000مرتمکعب در
شبانه روز ظرفیت تصفیه از محل احجام موافقت نامه ایجاد
شده است که اختالف قابل توجهی با میزان مورد نیاز حتی در
زمان حارض دارد .همچنین نیاز آبی شهر مشهد 396 ،میلیون
مرتمکعب در سال برای افق طرح  1420میباشد که در حال
حارض با منابع موجود ،رصفاً  235میلیون مرتمکعب آن تأمین
شده است .باتوجهبه هزینه بسیار باالی پروژههای تأمین آب و
احداث تصفیهخانههای فاضالب ،اجرای باقیامنده احجام مورد
نیاز از محل اعتبارات عمرانی قوانین بودجه ساالنه غیرممکن
میباشد.
ظرفیت تأمین آب و تصفیه فاضالب شهر مشهد باتوجهبه جمعیت
در سالهای  1398و  1420در جدول ( )1ارائه شده است .این
جدول نشان میدهد باید تا افق طرح کمبود ظرفیت تصفیه
فاضالب و تأمین آب از طریق تعریف پروژههای مناسب صورت
پذیرفته و این امر باید در دستور کار تصمیمگیران و سیاستگذاران
رشکتهای آب و فاضالب و آب منطقهای قرار گیرد .براساس
پیشبینیهای صورت گرفته در فاز اول رسمایهگذاری  35میلیون
مرتمکعب آب و در فاز دوم رسمایهگذاری  115میلیون مرتمکعب
آب برای شهر مشهد تأمین خواهد شد و لذا بخش اعظمی از نیاز
آبی شهر از این طریق تأمین میشود .همچنین در بخش ظرفیت
تصفیه فاضالب ،در فاز اول  68000مرتمکعب در شبانه روز و
در فاز دوم  93000مرتمکعب در شبانه روز به ظرفیت تصفیه
فاضالب افزوده شده و بخشی از نیاز تصفیه فاضالب در افق
طرح را جربان خواهد منود.
جدول  -1ظرفیت تأمین آب و تصفیه فاضالب شهر مشهد
افق طرح
سال 98
واحد
عنوان
(سال)1420
4937000 3360000
نفر
جمعیت
مرتمکعب 396000000 235000000
نیاز آبی
در سال
814000
ظرفیت ایجادشده مرتمکعب در 263000
شبانه روز
تصفیه فاضالب
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اسامعیلیان ،ح .و همکاران

 -2تأمین مالی طرحهای تأمین و توزیع آب تا جمعآوری و
تصفیه فاضالب
جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و براساس رشح وظایف
رشکتهای آب منطقهای خراسان رضوی و آب و فاضالب مشهد،
باید کلیه هزینههای بهرهبرداری ،نگهداری ،بازسازی و توسعهای از
نقطه تامین آب تا دفع فاضالب ،از محل منابع مالی مختلفی مانند:

جدول  -2هزینههای توسعهای آب و فاضالب (رسمایهگذاری ثابت) و بهرهبرداری رشکت آب و فاضالب مشهد*
هزینه (میلیارد ریال)
رشح عملیات بهرهبرداری
ردیف
هزینه (میلیارد ریال)
رشح عملیات توسعه

ردیف
1
2

درآمدهای داخلی دو رشکت ،منابع اعتباری دولتی طرحهای عمرانی،
تبرصههای قانونی ،تسهیالت داخلی و خارجی ،رسمایهگذاری بخش
خصوصی و  ...تأمین شود .به همین منظور براساس صورتهای
مالی دو رشکت و پیشبینی اعتبارات دولتی دریافتی و برآورد
هزینههای بهرهبرداری و توسعه تأسیسات مطابق جداول ( )2و
( ،)3سهمبندی منابع مختلف تأمین مالی مشخص شد.

احداث تصفیهخانه خانه اولنگ 3
احداث تصفیهخانه فاضالب
طربسی شاملی
ارتقاء پرکندآباد 1
جاری
اجرای شبکه فاضالب
به میزان  1400کیلومرت تبرصه
ظرف مدت  12سال
طرح
بازسازی شبکه فاضالب به میزان
 744کیلومرت طی دوره طرح
توسعه تاسیسات آب از محل
طرح متلک دارایی رسمایهای
اورهال تاسیسات

1
2

7440
5440

بهرهبرداری اولنگ 3
بهرهبرداری طربسی شاملی

ساالنه 130
ساالنه 95

ساالنه 157
بهرهبرداری خین عرب 2
3
2000
3
ساالنه 173
 4بهرهبرداری تصفیهخانههای موجود
3248
4
ساالنه 210
بهرهبرداری شبکه فاضالب
5
7056
5
 400برای سال اول
خرید تضمینی پرکند آباد 2
6
896
6
بازپرداخت تسهیالت بانک  86.35 IDBمیلیون یورو
7
9672
7
طی  11سال
 46.92میلیون
بازپرداخت تسهیالت
8
ساالنه 446
8
یورو طی  5سال
فاینانس خارجی
ساالنه 2875
بهرهبرداری تاسیسات آب
9
طبق نرشیه 03
9
ساالنه 381
 10خرید تضمینی کیفیسازی چاهها
* برآوردها براساس صورتهای مالی رشکت آب و فاضالب مشهد ،برآوردهای رسمایهگذاری براساس پروژههای اجرا شده مشابه ،اورهال پروژهها
براساس نرشیات رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،قیمت خرید تضمینی قراردادهای منعقد شده و تسهیالت اخذ شده از بانک توسعه اسالمی
جدول  -3هزینههای توسعهای (رسمایهگذاری ثابت) و بهرهبرداری تاسیسات آب رشکت آب منطقهای خراسان رضوی*
ردیف رشح عملیات بهرهبرداری هزینه (میلیارد ریال)
رشح عملیات توسعه هزینه (میلیارد ریال)
ردیف
1
2
3
4
5
6

نرشیه آب و توسعه پایدار

انتقال آب از یال
شاملی هزار مسجد
انتقال پساب به
غرب آبخوان
انتقال آب از غرب
دشت مشهد
خرید  100حلقه
چاه کشاورزی
انتقال آب از سد
شوریجه به مشهد
اورهال تاسیسات

20000

1

3000

2

انتقال آب از یال
شاملی هزار مسجد
انتقال پساب به غرب آبخوان

ساالنه 314
ساالنه 60
ساالنه 80

انتقال آب از غرب
3
4000
دشت مشهد
ساالنه 58
خرید  100حلقه
4
10000
چاه کشاورزی
ساالنه 40
انتقال آب از سد
5
2000
شوریجه به مشهد
ساالنه 34
 6بهره برداری سدهای موجود
طبق نرشیه 03
تأمین کننده آب رشب
* برآوردها براساس صورتهای مالی و میزان رسمایهگذاری الزم رشکت اب منطقهای خراسان رضوی
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براساس برآورد هزینههای فوق ،مدل مالی جهت تعیین قیمت یک
مرتمکعب پساب برای سال پایه ( )1398تهیه که در آن نرخ تورم 17
درصد ،نرخ بازده داخلی  22درصد ،دوره ساخت و بهرهبرداری تجاری
تا سال  1425در نظر گرفته شده است .سهم هر یک از منابع تأمین
مالی از قیمت برآوردی پساب که نتیجه برآوردهای نویسندگان این
مقاله میباشد به رشح شکل ( )1میباشد.

در منودار فوق سهم آبفا شامل منابع داخلی (جاری و رسمایهای
و تبرصه) که عمدتاً رصف بخش بهرهبرداری از تاسیسات آب
و فاضالب ،اصالح و توسعه شبکههای آب و فاضالب ،توسعه
بخشی از منابع تولید آب (چاهها ،قنوات ،چشمهها و ،)...
خرید تضمینی آب و پساب میباشد .سهم آب منطقهای شامل
منابع داخلی و عمدتاً رصف بهرهبرداری و توسعه بخشی از
تاسیسات تامین و انتقال آب (سدها ،چاهها و  )...و جایگزینی
پساب (خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ) میباشد .سهم
اعتبارات دولتی شامل منابع طرحهای متلک دارایی رسمایهای،
بازپرداخت تضمین شده تسهیالت مالی خارجی ،خرید تضمینی
آب و پساب میباشد .سهم رسمایهگذاری بخش خصوصی
براساس یک پکیج رسمایهگذاری مشرتک بین رشکتهای آب
منطقهای خراسان رضوی و آب و فاضالب مشهد برای اجرای
پروژههای اولویتدار تامین آب و تصفیه فاضالب از محل
واگذاری بخشی از پساب تولیدی شهر مشهد پیشبینی شده
است .الزم به ذکر است این مدل برای اولین بار در سطح
کشور تدوین و حاصل تعامل و توافقات دو رشکت با هدف
تامین هزینههای اجرای پروژههای کلیدی دو رشکت و برگزاری
جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی میباشد.

اقدامات مشرتک دو رشکت

سهمبندی پساب

با هدف تأمین بخشی از نیاز آبی شهر مشهد و امکان
تصفیه فاضالب تولیدی از طریق ایجاد تاسیسات تصفیه
فاضالب ،از سال  1396تاکنون اقدامات مشرتکی در خصوص
برنامهریزی رسمایهگذاری پساب شهر مشهد و دستیابی به
یک مدل پایدار صورت گرفته است .شایان ذکر است توافق
صورت گرفته برای اولین بار در سطح کشور بین دو رشکت
آب منطقهای خراسان رضوی و آبفای مشهد با هدف نیل
به اهداف مشرتک آنها که هامن بازچرخانی پساب ،جربان
کمبود ظرفیت تصفیه فاضالب و هدف تامین آب شهر مشهد
میباشد ،صورت پذیرفته است .دو رشکت باتوجهبه اعتبارات
عمرانی و منابع داخلی ناکافی با همکاری همه جانبه و
توافق مشرتک پس از برگزاری جلسات متعدد به یک مدل
مشرتک پساب به روش واگذاری پساب به رسمایهگذار بخش
خصوصی جهت اجرای پروژههای اولویتدار رسیدند .در این
راستا ابتدا به برآورد و تدقیق نیاز آبی و تولید پساب تا افق
طرح توسط تیم کارشناسی دو رشکت پرداخته و پس از بحث
و بررسی پیرامون سناریوهای مختلف اجرای پروژهها ،مدل
اجرایی انتخاب و مذاکرات اولیه و تاییدات الزم از رشکت
مهندسی آب و فاضالب کشور گرفته شد.

باتوجهبه مطالعات جامع تأمین آب مشهد و براساس نیاز آبی
سالهای طرح ،مقدار پساب تولیدی با اعامل رضایب ذیل در
حجم تولید آب ،برای دوره طرح پیشبینی شد:
 رضیب هدررفت آب در شبکه رضیب پوشش شبکه فاضالب رضیب اتصال انشعابات فاضالب به شبکه رضیب تبدیل آب به فاضالب رضیب تلفات فرآیند تصفیهپس از برآورد حجم پساب تولیدی در سالهای طرح و کرس
احجام تعهد شده رشکت آب منطقهای و حقابه کشاورزان،
مقدار پساب باقیامنده با هدف رسمایهگذاری در اجرای
بخشی از پروژههای تصفیه فاضالب و تأمین آب ،قابلیت
واگذاری به رسمایهگذار را دارد .در واقع با واگذاری بخشی از
پساب به رسمایهگذار -1 ،هزینههای اجرای پروژههای تأمین
آب و فاضالب تامین میشود و  -2تقریباً معادل پساب واگذار
شده میتوان به تأمین نیاز آبی شهر مشهد کمک منود.
از طرفی باتوجهبه بیالن آب دشت مشهد ،امکان استفاده از
منابع آبی موجود (سطحی یا زیرزمینی) برای مصارف جدید
و موجود در بخش صنعت و کشاورزی نیست ،با استفاده از

شکل  -1سهم منابع مختلف تامین اعتبار در پروژههای
تأمین و توزیع آب و جمعآوری و تصفیه فاضالب مشهد

ارائه مدل مشرتک مدیریت پساب در شهر مشهد (اجرای بخشی از پروژههای تصفیه ...

67

اسامعیلیان ،ح .و همکاران

پساب کیفی خروجی تصفیهخانهها میتوان بخشی از این
آب مورد نیاز را تأمین منود .الزم به ذکر است در مدل مشرتک
تهیه شده ،عالوهبر سهم رسمایهگذاری ،بخشی از پساب
تولیدی دوره طرح به پروژههای بازچرخانی تعریف شده در
رشکت آب منطقهای تعلق گرفته است.

خراسان رضوی به دو فاز تقسیم شدند .در فاز اول ،بخشی از
پروژهها با حجم رسمایهگذاری اولیه  20000میلیارد ریال و در
فاز دوم سایر پروژههای مورد نظر با حجم رسمایهگذاری اولیه
 40000میلیارد ریال پس از اخذ تاییدیه از رشکت مهندسی
آب و فاضالب کشور به فراخوان گذاشته خواهد شد .همچنین
جهت برگشت اصل و فرع رسمایهگذاری انجام شده بخش
خصوصی ،با توافق دو رشکت و تاییدیه از نهادهای باالدستی
بخشی از پساب به رسمایهگذار واگذار میشودتا از محل فروش
آن به مرصفکنندگان نهایی (شهرداری ،صنایع و  )...به سود
قابل انتظار خود دست یابند.
پروژههای مندرج در جدول ( )4پکیج اول رسمایهگذاری و
پروژههای مندرج در جدول ( )5پکیج دوم رسمایهگذاری را
تشکیل خواهند داد.

بستههای مشرتک رسمایهگذاری پساب
باتوجهبه نیاز آبی شهر و کمبود ظرفیت تصفیه فاضالب و
همچنین تسهیل پیادهسازی پروژههای مورد نظر ،در نهایت
سهم  34درصد رسمایهگذاری بخش خصوصی که نیازمند
رسمایهگذاری اولیه به میزان  60000میلیارد ریال بوده ،با
توافق صورت گرفته بین دو رشکت آبفای مشهد و آب منطقهای

پروژههای آب و فاضالب

جدول  -4فاز اول رسمایهگذاری مشرتک
پروژههای آب منطقهای

 -1ساخت و بهرهبرداری و بازسازی تصفیهخانه  -1اجرای بخشی از طرح آبرسانی از یال شاملی هزارمسجد به مشهد (خط
فاضالب طربسی شاملی به همراه هاضم بیهوازی انتقال سد قره تیکان ،چهچه) به طول تقریبی  120کیلومرت با لوله فوالدی
و نیروگاه ( CHPفرآیند ،A2O :ظرفیت -2 68000 :اجرای خط انتقال سد شوریجه به طول  19کیلومرت با لوله فوالدی و
اجرای تصفیهخانه  ROبه ظرفیت  1000لیرت بر ثانیه
مرتمکعب در شبانه روز)
برآورد هزینه ثابت رسمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه 10000 :میلیارد ریال
رسمایه مازاد  10000 :میلیارد ریال که طی یک دوره  15ساله از رسمایه گذار اخذ خواهد شد.

پروژههای آب و فاضالب

جدول  -5فاز دوم رسمایهگذاری مشرتک
پروژههای آب منطقهای

 -1ساخت و بهره برداری و بازسازی تصفیه  -1اجرای باقیامنده طرح انتقال آب از یال شاملی هزار مسجد به طول  100کیلومرت
خانه فاضالب اولنگ  3به همراه هاضم بیهوازی  -2اجرای خط انتقال آب از غرب مشهد به طول  65کلیومرت با لوله فوالدی
و نیروگاه ( CHPفرآیند ،A2O :ظرفیت -3 :اجرای خط انتقال پساب به غرب مشهد به طول تقریبی  60کیلومرت
 -4خرید  100حلقه چاه کشاورزی به حجم  50میلیون مرتمکعب
93000مرتمکعب در شبانه روز)
برآورد هزینه ثابت رسمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه 38000 :میلیارد ریال
رسمایه مازاد  2000 :میلیارد ریال که طی یک دوره  5ساله از رسمایهگذار اخذ خواهد شد

جذابیتها و مزایای طرح

بسیار ارزانتر و راندمان پایین مرصف آب در بخش کشاورزی
بهعنوان مرصفکننده نهایی پساب متایلی به خرید پساب با
قیمت پیشنهادی رسمایهگذار ندارند و به دلیل کمآبیهای
موجود ،صنایع آببر در استان خراسان رضوی شکل نگرفته
است .اجرای این طرح از نگاه اقتصاد کالن منجر به رشد
اشتغال و کارآفرینی در سطح استان میشود .حجم باالی پساب

طرح مشرتک مدیریت پساب شهر مشهد از نگاه کالن و
رسمایهگذار جذاب است که در این بخش خالصه آن ارائه
میشود .در حال حارض کشاورزان به دلیل هزینه باالی متام
شده محصول پساب و همچنین در اختیار داشنت منابع آبی
نرشیه آب و توسعه پایدار
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تولیدی واگذار شده به رسمایهگذار بهعنوان نهاده تولیدی
بسیار رضوری و مهم زمینه ورود صنایع آببر را در سطح استان
فراهم میمناید .بهعبارتدیگر پساب بزرگرتین پتانسیل بالقوه
عرضه آب و منبع پایدار تامین آب در آینده بوده و تولید پساب
با کیفیت ،در دسرتس و پایدار میتواند منجر به شکلگیری
صنایع آببر در میانمدت و بلندمدت در دشت مشهد شود.
بنابراین از این طریق به رشد و توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی و
کارآفرینی استان کمک قابل توجهی میشود .عالوهبر این رفع
موانع مالی احداث تصفیهخانه فاضالب و طرحهای تامین آب
از طریق جذب رسمایه بخش خصوصی از دیگر نتایج اجرای
طرح بوده که به دنبال آن کاهش آلودگی منابع آبی ،کمک به
حفظ محیطزیست ،دستیابی به توسعه پایدار ،افزایش ظرفیت
تصفیهخانه فاضالب و تامین آب رشب پایدار برای شهر مشهد
از دستاوردهای اجرای این طرح مشرتک میباشد.
از نگاه رسمایهگذار ،ورود به این پروژه جذاب است از جمله
این جذابیتها میتوان به موجود بودن پساب تصفیه شده و
با کیفیت و امکان تخصیص پساب از رشوع رسمایهگذاری اشاره
منود .همچنین وجود تقاضای مناسب پساب بهعنوان یک نهاده
رضوری تولیدی (شهرداری ،صنایع مختلف فوالد و  ،)...وجود
مازاد تقاضا در بازار پساب و پیشبینی رشد آینده بازار از
دیگر مزایای این طرح میباشد .عالوهبر این مشوقهای دولتی

هامنند تسهیالت تبرصه  19قانون بودجه سنواتی در راستای
توجیهپذیری اقتصادی طرح در نظر گرفته شده است .همچنین
ترسیع در دوره بازگشت رسمایه و نرخ بازده داخلی مناسب و
سودآوری باالی پروژه و واگذاری پساب بهصورت بلندمدت به
رسمایهگذار ،طرح را دارای توجیه اقتصادی میمناید .شایان ذکر
است تنوع زمینه کاری در پروژههای تعریف شده و ورود تامین
کنندگان بهصورت رشکت پروژه میتواند ریسکهای مالی و فنی
را سهمبندی منوده و به مدیریت بهرت پروژه کمک مناید .دسرتسی
بهرت به منابع تامین مالی ،استفاده از تخصص و بهکارگیری دانش
فنی مناسب و کارایی بهرت در مدیریت و برنامهریزی گامهای
پروژه از دیگر مزایای این طرح مشارکتی میباشد.
در این طرح به بیالن آب در دشت مشهد در بلندمدت توجه
شده است .به عبارتی در هر فاز رسمایهگذاری معادل پسابی
که به رسمایهگذار واگذار میشود ،آب از خارج حوزه برای
شهر مشهد تامین خواهد شد .همچنین در راستای تامین
آب کالنشهر مذهبی کشور پروژههای کالن تعریف شده و
به جای دریافت رسمایه مازاد امکان تعریف پروژه در راستای
اهداف تعریف شده وجود دارد .در این مدل رسمایهگذاری
شفافسازی در نظام گردش کار اتفاق افتاده و همچنین با کلیه
بخشنامههای باالدستی و سیاستهای وزارت نیرو سازگاری
کامل دارد.

نتیجهگیری

خراسان رضوی از محل منابع داخلی  6/7درصد بوده و سهم
دولت که شامل بازپرداخت اقساط تسهیالت خارجی ،اعتبارات
متلک دارایی رسمایهای و خرید تضمینی آب و پساب میباشد
 17/4درصد است .سایر پروژههای اولویتدار از طریق
رسمایهگذاری بخش خصوصی که دارای سهمی حدود 33/4
درصد از منابع تامین مالی موجود است ،تامین خواهد شد.
به همین منظور مدل رسمایهگذاری با برآورد رسمایه 60000
میلیارد ریال برآورد شد که به دلیل تسهیل رسمایهگذاری و
ترسیع در اجرای پروژههای مورد نظر ،به دو فاز تقسیم شد.
هامنگونه که در شکل ( 2و  )3ارائه شده است 22 ،درصد نیاز
آبی و  12درصد ظرفیت تصفیه فاضالب مورد نیاز تا افق طرح
در فاز اول رسمایهگذاری به ارزش  20000میلیارد ریال و 71
درصد نیاز آبی و  17درصد ظرفیت تصفیه فاضالب مورد نیاز
تا افق طرح در فاز دوم رسمایهگذاری به ارزش  40000میلیارد
ریال تأمین خواهد شد .باقیامنده ظرفیت تصفیه فاضالب مورد
نیاز از طریق سایر روشهای تامین مالی تعریف شده است.
با اجرایی شدن مدل مشرتک هر دو رشکت به اهداف خود که
هامن جربان کمبود تصفیه فاضالب ،بازچرخانی پساب و تامین
آب سامل برای شهر مشهد است خواهند رسید.

مدل مشرتک مدیریت پساب شهر مشهد برای اولین بار در سطح
کشور با همکاری و توافق دو رشکت آب منطقهای خراسان
رضوی و آب و فاضالب مشهد و پس از بحث و بررسیهای
کارشناسی و با هدف ساخت و اجرای تصفیهخانه فاضالب مورد
نیاز ،بازچرخانی پساب حاصل از در تامین آب رشب سامل و
تأمین نیاز آبی شهر مشهد تعریف و در حال حارض فاز اول آن
به فراخوان گذاشته شده است .فاز دوم پس از موفقیت فاز
اول و با اخذ مجوزهای مربوطه به فراخوان گذاشته خواهد
شد .در این مدل رسمایهگذاری باتوجهبه فقدان منابع تامین
مالی دولتی و منابع داخلی رشکتها ،محصول تولیدی (پساب)
براساس ماده  37قانون برنامه ششم توسعه تا سقف تعیین
شده به رسمایهگذار (براساس بخشنامههای باالدستی) واگذار
شده تا از محل فروش آن به مرصفکنندگان نهایی به اصل و
سود مورد انتظار خود دست یابد.
به طور کلی در پروژههای تامین و توزیع آب و جمعآوری و
تصفیه فاضالب مشهد ،سهم تامین مالی آبفای مشهد از محل
منابع داخلی  42/4درصد میباشد .همچنین سهم آب منطقهای
ارائه مدل مشرتک مدیریت پساب در شهر مشهد (اجرای بخشی از پروژههای تصفیه ...
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چکیده

Abstract
Aquaculture is known as a growing industry in the world.
This important industry provides food and income to
local communities. Hence, it plays an important role in
the economic development of countries. So far, nanotechnology has been used as an emerging knowledge in
many industries, including the aquaculture sector. One
of the manifestations of nanotechnology in the aquaculture industry is the use of metal nanoparticles, which is
used to feeding aquatic animals, improving water quality
and controlling diseases. Although these materials are
widely used in aquaculture, the increase in their production and application has raised many concerns about the
potential toxicity to human health and the environment.
So far, several studies have been conducted on the toxic
effects of metal nanoparticles in aquatic environments,
but the role of environmental factors in the toxicity of
these materials has received less attention. The present
study was conducted to investigate the effect of some
physicochemical factors of water (including temperature, salinity, oxygen content, water hardness, pH and
organic matter) on bioavailability, toxicity and level of
impact of metal nanoparticles in aquatic ecosystems. The
findings showed that the factors play an important role
in reducing or increasing the effectiveness of pollutants
in aquatic ecosystems. Therefore, it is necessary to consider the importance and effectiveness of these factors in
studies aimed at evaluating the toxicity of nanoparticles.
Keywords: Metal Nanoparticles, Bioavailability, Toxicity,
Organic Matter, Aquatic Systems.
DOI: 10.22067/jwsd.v8i2.1019
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پرورش آبزیان به عنوان یک صنعت در حال رشد در جهان
 این صنعت مهم تأمین کننده مواد غذایی و.شناخته میشود
 نقش مهمی در پیرشفت، از اینرو.درآمد جوامع محلی است
 تاکنون فناوری نانو بهعنوان یک.اقتصادی کشورها ایفا میکند
دانش نوظهور در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار گرفته
است که از جمله آنها میتوان به بخش آبزیپروری اشاره
 یکی از جلوههای فناوری نانو در صنعت آبزیپروری.کرد
،کاربرد نانو ذرات فلزی میباشد که با هدف تغذیه آبزیان
 اگرچه این.بهبود کیفیت آب و کنرتل بیامریها انجام میگیرد
 اما افزایش،مواد کاربرد گسرتدهای در بخش آبزیپروری دارند
تولید و استفاده از آنها نگرانیهای زیادی در مورد سمیت
.بالقوه برای سالمت انسان و محیطزیست ایجاد کرده است
تاکنون تحقیقات متعددی در رابطه با تاثیرات سمی نانو
 اما نقش،ذرات فلزی در محیطهای آبزی صورت گرفته است
عوامل محیطی در میزان سمیت این مواد کمرت مورد توجه
 پژوهش حارض ب ه منظور بررسی اثر برخی.قرار گرفته است
 میزان، شوری،درجه حرارت-از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب
بر-) و ترکیبات آلیpH(  میزان اسیدیته، سختی آب،اکسیژن
 میزان سمیت و سطح اثرگذاری نانو ذرات،زیست فراهمی
 یافتههای بهدست.فلزی در اکوسیستمهای آبزی انجام شد
 فاکتورهای مورد نظر نقش موثری در کاهش،آمده نشان داد
یا افزایش سطح تاثیرگذاری مواد آالینده در سیستمهای آبی
 بنابراین الزم است اهمیت و اثربخشی این فاکتورها،دارند
در مطالعاتی که با هدف ارزیابی سمیت نانو ذرات انجام
. مورد توجه قرار گیرد،میشود
، سمیت، زیست فراهمی، نانو ذرات فلزی:واژههای کلیدی
. سیستمهای آبزی،مواد آلی

مقدمه

این مواد به محیطزیست و آلودگیهای ناشی از آن بهطور
ناخواسته رو به افزایش است و از نظر سمیت برای موجودات
آبزی بهویژه برای ماهیان نگرانیهایی را ایجاد کرده است
( Thummabanchaو همکاران.)2016 ،
باتوجهبه کاربرد گسرتده نانو مواد در صنعت آبزیپروری و
رهاسازی آنها به محیطهای آبزی ،ارزیابی خطرات اکولوژیکی
ناشی از این مواد امری بسیار رضوری است .باتوجهبه این مسئله،
تاکنون پژوهشهای مختلفی پیرامون سمیت این مواد و اثرگذاری
آنها روی شاخصهای مختلف از قبیل شاخصهای خونشناسی،
بافتشناسی و ایمنی در گونههای مختلف ماهیان صورت گرفته
است (رادخواه و همکاران .)1400 ،1399 ،اما با این وجود ،نقش
عوامل محیطی در میزان سمیت نانو ذرات و نرخ اثرگذاری آنها
روی موجودات مختلف در اکوسیستمهای آبزی کمرت مورد توجه
قرار گرفته است و مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد.
باتوجهبه این موضوع ،مطالعه حارض قصد دارد نقش عوامل
محیطی موثر بر میزان سمیت نانو ذرات در اکوسیستمهای آبزی
و مکانیسم اثرگذاری این عوامل مداخلهگر را بررسی مناید .شایان
ذکر است ارائه اطالعات در این زمینه میتواند در راستای ارزیابیِ
دقیقِ سمیت نانو ذرات در محیطهای آبزی مورد استفاده
کارشناسان مربوطه قرار گیرد.

امروزه آبزیپروری رسیعترین و پُررونقترین صنعت جهانی غذا
محسوب میشود و در تحقق افزایش تقاضا برای پروتئینهای
حیوانی نقش اساسی دارد .با این حال ،عوامل مختلف از جمله
شیوع بیامریها ،آلودگیهای شیمیایی و تخریب محیطزیست
بهطور چشمگیر مانع از دستیابی این بخش به امنیت جهانی
غذا میشوند (2017 ،Radkhah؛  Shahو  .)2019 ،Mrazبرای
مقابله با این چالشها در آبزیان ،شیوههای جدیدی در علم و
فناوری هموار شده است .در میان این شیوهها ،فناوری نانو
پتانسیل فوق العادهای برای بهبود آبزیپروری دارد .یکی از
جلوههای فناوری نانو در صنعت آبزیپروری کاربرد نانو ذرات
( )NPsمیباشد که با هدف تغذیه آبزیان ،بهبود کیفیت آب و
کنرتل بیامریها انجام میگیرد ( Márquezو همکاران2018 ،؛
 Luisو همکاران .)2019 ،اگرچه امروزه هزاران محصول نانو در
بازار وجود دارد ،اما همچنان تعداد محصوالت جدیدی که مبتنی
بر فناوری نانو هستند ،به رسعت در حال افزایش است .رشد
رسیع تجاریسازی نانو ذرات باعث افزایش میزان مواجهه این
مواد با محیطزیست و فشارهای احتاملی بر آن میشود ( Liuو
همکاران .)2016 ،بررسی منابع جهانی نشان میدهد رهاسازی
نانو ذرات

رابطه با کاربرد گسرتده نانو مواد اعالم کرد "در سال ،2017
فناوری نانو ارزش بازاری نزدیک به  49میلیارد دالر آمریکا در
رسارس جهان داشته است و پیشبینی میشود تا سال  2020به
حدود  76میلیارد دالر آمریکا افزایش یابد".
نانو ذرات براساس نوع ماده تشکیل دهنده به دو بخش نانو
ذرات فلزی و غیر فلزی تقسیم میشوند .از جمله نانو ذرات فلزی
مرسوم میتوان به اکسید آلومینیوم  ،طال ،اکسید مس ،نقره (شکل
 ،)1اکسید روی ،اکسید آهن و اکسید تیتانیوم اشاره کرد.

نانو ذرات موادی هستند که در مقیاس نانو سنتز میشوند
و به طور معمول در ابعاد  1-100نانومرت میباشند (شکل
 Rather( )1و همکاران .)2011 ،خواص فیزیکوشیمیایی این
مواد از قبیل اندازه ،شکل ،مساحت سطح ،شارژ و حاللیت
به گونهای است که این مواد را برای بازارهای صنعتی در
رسارس جهان جالب و چالش برانگیز کرده است (رادخواه و
همکاران1399 ،؛  Thummabanchaو همکاران .)2016 ،نانو
ذرات به دلیل ویژگیهای خاصی که دارند ،در طیف گسرتدهای
از بخشها شامل انرژی (تولید ،کاتالیز ،ذخیرهسازی) ،مواد
(روانکنندهها ،سایندهها ،رنگها ،الستیکها و وسایل ورزشی)،
الکرتونیک (تراشه و صفحه) ،حمل و نقل و ارتباط از راه
دور ،تصویربرداری ،مهندسی مکانیک ،حسگرهای شیمیایی و
بیولوژیک ،اپتیک و اصالح (جذب آلودگی ،فیلرت و ضدعفونی
آب) ،مواد غذایی (مواد افزودنی و بستهبندی) ،مواد آرایشی
(لوسیونهای پوستی) و داروها (تشخیص و انتقال دارو) کاربرد
دارند ( رادخواه و همکاران1400 ،؛  Buzeaو همکاران2007 ،؛
 Jonerو همکاران2008 ،؛  Ranaو 2013 ،Kalaichelvan؛
 Torres-Martínezو همکاران )2019( Garside .)2019 ،در
نرشیه آب و توسعه پایدار
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• سمیت ناشی از نانو ذرات در محیطهای آبی
مطالعات متعددی در مورد خصوصیات سمشناسی نانو ذرات
وجود دارد .تحقیقات انجام شده نشان دادند برخی از این مواد
قادر هستند از موانع مختلف حفاظتی موجودات زنده عبور
كنند .نانو ذرات استنشاق شده پس از عبور از متام مکانیسمهای
محافظتی در بخشهای تنفس یا دستگاه گوارش میتوانند در
جریان خون قرار گیرند .سپس در اندامهای مختلف توزیع شده
و در مکانهای مشخص تجمع مییابند .این مواد میتوانند
در امتداد اعصاب بویایی حرکت کنند و به طور مستقیم
درون مغز نفوذ کنند ،درست هامنطور که میتوانند از موانع
سلولی عبور کنند .یکی از ویژگیهای خاص نانو ذرات این
است که سمیت آنها به مساحت سطحشان مرتبط است .نانو
ذرات آنقدر ریز هستند که در مقادیر اندک (به لحاظ جرم
بیان میشوند) به دلیل سطح زیاد میتوانند تاثیرات سمی
قابل توجهی داشته باشند ( Oberdörsterو همکاران2005 ،؛
 Ranaو  .)2013 ،Kalaichelvanاین مطلب توسط  Klaineو
همکاران ( )2012نیز تایید شده است .آنها بیان کردند نانو
ذرات باتوجهبه اندازه کوچکی که دارند ،بسیار واکنشی هستند
و بهطور بالقوه بر ساختار و عملکرد اکوسیستم تأثیر میگذارند
(رادخواه و همکاران.)1399 ،
بررسی منابع پیشین نشان میدهد که ماهی میتواند
برای ارزیابی آلودگی ،سالمت اکوسیستم آبی و تغییرات
فیزیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین ،از آن بهعنوان
شاخص بیولوژیکی در مطالعات سمشناسی استفاده میشود
( Rajkumarو همکاران2016 ،؛  Naguibو همکاران.)2020 ،
ماهی بهعنوان یکی از مهمرتین مؤلفهها در سیستمهای آبزی
شناخته میشود و مسیر اولیه برای جذب و تجمع زیستی نانو
ذرات در انسان را فراهم میکند .از اینرو ،برخی از اثرات
ناشی از سمیت نانو ذرات در ماهی میتواند منعکسکننده
خطرات احتاملی آنها در مورد سایر مهرهداران از جمله انسان
باشد .تاکنون مطالعات متعددی با توجهبه سمیت نانو ذرات
در ماهیان انجام شده است و اطالعات قابل توجهی در مورد
اثرات بیولوژیک این مواد ناشی از جذب و تجمع زیستی در
اندامهای مختلف ماهی از جمله آبشش ،کبد ،مغز ،روده و
غیره فراهم شده است ( Liuو همکاران.)2016 ،
در شکل ( )2تصویری شامتیک از مواجهه و مسیرهای احتاملی
سمیت نانو ذرات (قرمز) در محیطهای آبی ارائه شده است.
در این شکل ،مسیر ( )1خاصیت سمی ،مسیر ( )2پتانسیل
تجمع زیستی ناشی از جذب و مسیر ( )3جذب نانو ذرات
برروی موجودات آبزی شامل ماهی ،گیاهان آبزی ،بیمهرگان،
جلبکها و ارگانیسمهای مختلف را نشان میدهد.

بررسی تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی آب بر زیستفراهمی ،میزان سمیت و ...

شکل  -2تصویری شامتیک از مسیرهای احتاملی نانو ذرات
در محیطهای آبی ( Bundschuhو همکاران)2016 ،

• زیستفراهمی و سمیت نانو ذرات
زیستفراهمی قابل دسرتس بودن فلز بهعنوان کرسی از
غلظت کل فلز است که قابلیت تجمع در بدن را دارد.
عواملی که زیستفراهمی فلزات را کنرتل میکنند عبارتند
از (شکل  :)3زیستشناسی ارگانیسم (راندمان جذب فلزات،
اسرتاتژیهای تغذیهای ،اندازه یا سن ،مرحله تولیدمثل).
ژئوشیمی فلز (توزیع در رسوبات و ستون آب ،مواد معلق
و مشخصات فلز)؛ عوامل فیزیکی و شیمیایی (دما ،شوری،
 ،pHاستحکام یونی ،غلظت کربن آلی محلول ،مواد جامد
معلق) ( Bonnailو همکاران2016 ،؛  Gheorgheو
همکاران.)2017 ،
در ادامه این مطالعه ،نقش تعدادی از عوامل فیزیکوشیمیایی
موثر بر زیستفراهمی نانو ذرات در محیطهای آبزی مورد
مطالعه قرار میگیرد و تاثیرات افزایشی ( )synergicیا کاهشی
( )antagonisticاین فاکتورها در میزان سمیت و سطح
اثرگذاری نانو ذرات بررسی میشود.

شکل  -3عوامل موثر بر زیستفراهمی فلزات
( Gheorgheو همکاران)2017 ،
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عوامل محیطی موثر

•شوری
رویهمرفته شوری در محیط دریایی نسبتاً ثابت است و تأثیر
کمی بر غلظت فلزات سنگین دارد .در مصب رودخانه که اختالط
آبهای شیرین و شور صورت میگیرد ،شوری نقش مهمی در
میزان تاثیرگذاری غلظت فلزات در آب ایفا میکند .در آب دریا
غلظت فلزات سنگین محلول بسیار کمرت از آب شیرین است.
عالوهبراین مقدار منک باال باعث تغییر در  pHمحیط و در
نتیجه حاللیت فلز میشود ( Forstnerو .)1983 ،Wittmann
در رابطه با ارگانیسمهای موجود در آب شور ،اختالف منفی
دیواره داخلی بدن با شوری کمرت افزایش مییابد .در نتیجه انتقال
یونی به داخل بدن موجودات افزایش مییابد (.)1970 ،Fletcher
عالوهبراین ،هیچگونه رقابتی در محیط آب شیرین بین کلسیم و
منیزیم بهعنوان مبدلهای کاتیون از نظر فلزات سنگین وجود
ندارد ( Forstnerو .)1983 ،Wittmann
تاکنون تحقیقات قابل توجهی پیرامون تاثیرات شوری بر میزان
سمیت نانو ذرات فلزی در محیطهای آبی انجام شده است و از
موجودات آبزی مختلف بهعنوان مدل و شاخص زیستی برای تاثیر
سمیت نانو ذرات استفاده شده است Bryan .و Hummerstone
( )1973در آزمایشی بر روی  Nereis diversicolorانجام شده بود،
نشان دادند میزان جذب فلز روی در هر واحد توده و مدت زمان
با افزایش شوری کاهش مییابد .در مورد فلز مس نیز  Bryanو
 )1971( Hummerstoneبیان منودند یک وابستگی بین شوری
و غلظت مس در  N. diversicolorوجود دارد .اما هیچ ارتباط
مستقیمی در این مورد منیتواند برقرار شود و شوری ظاهراً فقط
نقش ثانویه را ایفا میکند.
 Jooو همکاران ( ،)2018سمیت خونشناسی و بافتشناسی
نانو ذرات نقره ( )AgNPsبر قزلآالی رنگینکامن در سه شوری
مختلف آب را (( 0/4 pptشوری کم)( 6 ppt ،شوری متوسط) و
( 12 pptشوری زیاد) بررسی کردند .نتایج نشاندهنده افزایش
تعداد برخی از گلبولهای سفید (ترومبوسیتها ،مونوسیتها و
لنفوسیتهای بزرگ) و کاهش تعداد برخی دیگر از گلبولهای
سفید (نوتروفیل و لنفوسیتهای کوچک) در تیامرهای AgNP
در شوری کم نسبت به شوریهای متوسط و زیاد بود .عالوهبراین،
حجم گلبولهای قرمز بهطور قابل توجهی در همه گروههای
آزمایش بهویژه در گروه شوری کم که در معرض غلظتهای
باالتر  AgNPقرار داشتند ،افزایش یافت .در شوریهای متوسط
و زیاد ،پروتئین کل پالسامی خون کاهش یافت ،اما آلبومین در
گروههای با شوری کم افزایش یافت .نتایج نشان داد علیرغم
کاهش مواجهه غلظت  ،AgNPماهیان نگهداری شده در شوری
کم ،آسیبپذیری بیشرتی نسبت به نانو ذرات نقره نسبت به سایر
شوریها داشتند .این نتیجه با یافتههای ارائه شده در مطالعه
 Kalbassiو همکاران ( )2011مطابقت دارد .آنها بیان کردند

• دما
دما بهعنوان یک فاکتور کلیدی در محیطهای آبی شناخته میشود
و در فرآیندهای بیولوژیکی نقش موثری ایفا میکند .محققان
اظهار میکنند عوامل مختلفی روی کیفیت پیکرههای آبی تأثیر
میگذارند ،اما درجه حرارت بهعنوان محرک اصلی کیفیت آب
شناخته میشود زیرا بسیاری از عوامل مانند شیمی آب تا حدی
باتوجهبه دمای آب کنرتل میشوند .دما بهعنوان یک فاکتور مهم
و کلیدی تعیین میکند که واکنشهای شیمیایی در کجا و در چه
زمانی در اکوسیستمهای آبی (مانند دریاچهها) رخ دهند .این
واکنشهای شیمیایی اهمیت ویژهای دارند زیرا میتوانند منجر
به رهاسازی مواد مغذی ،بهطور بالقوه از رسوبات شوند و در
نتیجه بر میزان سمیت و تجمع نانو ذرات ( )NPsدر پیکرههای
آبی اثرگذار باشند ( Krysanovو همکاران.)2010 ،
در مطالعاتی که با هدف بررسی تأثیر عوامل محیطی بر رفتارهای
نانو ذرات و سمیت آنها صورت گرفته است ،اثرات دما خیلی
کمرت مورد توجه قرار گرفته است .بررسی تحقیقات انجام شده
نشان میدهد ترمودینامیک متقابل  NPsو تغییر ترکیبات درشت
مولکول زیستی 1برروی نانو ذرات دو عامل برجسته برای تأثیر
دما بر سمیت نانو ذرات هستند ( Renو همکاران.)2016 ،
انتشار یونهای فلزی حاصل از نانو ذرات با دمای محیط ارتباط
نزدیک دارد .عالوهبر این ،میزان و درجه انحالل نانو ذرات به دما،
عملکرد سطح و غلظت آنها بستگی دارد ( Kittlerو همکاران،
 Rispoli .)2010و همکاران ( )2010بیان کردند با افزایش دمای
محیط ،سمیت نانو ذرات مس )ZVCN( 2نسبت به ارشیشیا
کِلی 3افزایش یافته است .آنها علت این پدیده را به اثرات
دما بر توزیع نانو ذرات مس نسبت دادند؛ زیرا میانگین اندازه
سنگدانهها ( )aggregatesدر دمای باال کاهش مییابد .مشابه
این نتیجه در مطالعه  Waltersو همکاران ( )2013نیز گزارش
شد .آنها بیان کردند تشكیل سنگدانههای كوچكتر نانو ذرات در
دماهای باالتر نشانگر سمیت بیشرت است.
براساس تحقیقات انجام شده ،افزایش دما روی انحالل یونی
نانو ذرات تاثیر میگذارد .این مسئله در مطالعه  Wongو
 )2014( Leungمطرح شد .آنها بیان منودند ،دما بر اندازه و
انحالل یونی نانو ذرات اکسید روی 4تأثیر گذاشته است ،بنابراین
نانوسمیت آن را تغییر داده است .عالوهبر این  Liuو Hurt
( )2010در مطالعه خود میزان انحالل باالتر نانو ذرات نقره 5را
همراه با افزایش دما گزارش کردند Ren .و همکاران ( )2016در
توضیح این پدیده بیان کردند با افزایش دما سمیت نانو ذرات
نقره افزایش مییابد که علت آن را میتوان به افزایش میزان
انتشار  +Agنسبت داد.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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نانو ذرات نقره در آب شیرین نسبت به آب دریا (شور) سمیت
بیشرتی دارند .بنابراین رهاسازی این مواد در اکوسیستمهای
آب شیرین میتواند منجر به اثرات غیرقابل برگشت بیولوژیک،
فیزیکی و شیمیایی بیشرت برروی این اکوسیستمها و ماهیان
ساکن آنها در مقایسه با اکوسیستمهای آب شور شود.
عالوهبر یافتههای ارائه شده ،محققان تاثیر شوری برروی سمیت
نانو ذرات در موجودات دیگر را نیز مورد بررسی قرار دادند
و به نتایج مشابه دست یافتند Park .و همکاران ( )2014تاثیر
شوریهای مختلف ( ‰ 25 ،‰ 15 ،‰ 5و  )‰ 35بر سمیت
یونهای فلزی (مس و روی) و نانو ذرات مس و روی را در یک
گونه کوپهپود بهنام تیگریکوس جاپونیکوس 6بررسی کردند .این
مطالعه نشان داد ،افزایش شوری باعث کاهش غلظتهای قابل
حل یونهای مس و روی شد و در نتیجه کاهش سمیت حاد برای
تیگریکوس جاپونیکوس را بهمراه داشت.

برای مس ،رسب و روی یکسان است.
جدا از تأثیرات دمای آب و میزان اکسیژن بر سمیت فلزات
سنگین در نتیجه تغییرات فیزیولوژیکی موجود در ارگانیسم،
این دو پارامرت میتوانند به دلیل فرآیندهای شیمیایی موجود در
آب و رسوبات (برای منونه محیط کاهش دهنده-اکسید کننده)،
بهطور قاطعانه زیستفراهمی فلزات سنگین را تحت تأثیر قرار
دهند .بنابراین ،غلظت فلزات سنگین در آبهایی که با رسوبات
بیهوازی در متاس هستند ،میتواند تا  10برابر بیشرت از آبهای
سطحی باشد ( Reinhardو 1976 ،Forstner؛  Forstnerو
.)1983 ،Wittmann
 Comptonو همکاران ( )2014نشان دادند نانو ذرات نقره
( )AgNPsدر سیستم آبی نسبت به توده فلز نقره سمیتر
هستند .دلیل این موضوع را میتوان به وجود اکسیژن محلول،
کاهش آن در نانو ذرات و سپس انتشار  H2O2از AgNPs
نسبت داد ( Khalili Fardو همکاران .)2015 ،این مسئله از
منظر  Batchelor-McAuleyو همکاران ( )2014نیز تایید
شده است.
بررسی تحقیقات انجام شده نشان داد ،تولید گونههای فعال
اکسیژن ( 7)ROSهمچون رادیکال سوپراکسید ،رادیکال
هیدروکسیل و هیدروژن پراکسید از نانو ذرات فلزی بیشرت از
تجمعات خود آن فلز است .این موضوع توسط Batchelor-
 McAuleyو همکاران ( )2014تایید شده است ،بهطوری که
آنها اظهار منودند تولید  ROSاز نانو ذرات نقره بیشرت از توده
فلز نقره است .عدم تعادل بین تولید  ROSو توانایی سلولها
در کاهش  ROSبهعنوان اسرتس اکسیداتیو تعریف میشود و
ممکن است نتیجه افزایش تولید  ،ROSکاهش مکانیسمهای
دفاعی سلول یا ترکیبی از هر دو باشد (شکل  .)4اختالل در
وضعیت طبیعی رداکس سلولها ممكن است از طریق تولید
پراكسیدها و رادیكالهای آزاد باعث ایجاد اثرات سمی شود كه
به نوبه خود منجر به آسیب در بخشهای مختلف سلولها از
جمله پروتئینها ،لیپیدها و  DNAمیشود .ارگانیسمهای آبی
برای مقابله با این رخداد و سایر عوامل اسرتسزا قادر به تعدیل
متابولیسم فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی خود از طریق دفاعهای
آنتیاکسیدانی هستند که بیشرت از آنزیمهای آنتیاکسیدانی
تشکیل شده و اثرات مخرب پراکسید هیدروژن ( )H2O2را
کاهش میدهند تا از تولید رادیکالهای هیدروکسیل ()OH
جلوگیری کنند .نشانگرهای زیستی مربوط به اسرتس اکسیداتیو
بهطور گسرتده بهعنوان عالئم هشدار دهنده اولیه برای
اسرتسهای محیطی مورد استفاده قرار میگیرند ( Waltersو
همکاران.)2016 ،

• اکسیژن محلول ()DO
اکسیژن بهعنوان یک عامل مهم میتواند بهواسطه چندین
مکانیسم تاثیرات خود را در میزان سمیت نانو ذرات نشان دهد.
یک مکانیسم به محیط آب بر میگردد که با کاهش اکسیژن
رشایط بیهوازی برای انجام واکنشهای شیمیایی فراهم میشود.
ایجاد رشایط بیهوازی بسرت مناسبی برای فعالیت عوامل
میکروبی در پیکرههای آبی بهویژه دریاچهها فراهم میکند .مواد
آلی میتوانند نقش مهمی در روند آزادسازی فلزات سنگین از
رسوبات به آبهای سطحی ایفا کنند .در واقع ،هنگامی که تجزیه
ترکیب آلی رخ میدهد ،فلزات محدود در آب آزاد میشوند.
همنین میزان اکسیژن محلول میتواند بر میزان اکسیداسیون
ترکیبات آلی تأثیر بگذارد و باعث آزاد شدن فلزات شود ( Liو
همکاران.)2013 ،
محلول فلزی باعث افزایش فعالیت تنفسی میشود)1946( Jones .
این مورد را برای ماهیان آبنوس ( )Gasterosteus acuietltusدر
مواجهه با محلول سولفات مس و نیرتات رسب آزمایش کرد .نتایج
نشان داد نوسانات تنفس ماهیانی که در معرض فلز مس قرار
گرفتند کمرت از ماهیان مواجه شده با فلز رسب بود .این موضوع
نشا ن میدهد فعالیت تنفسی ماهیان آبنوس در مواجهه با فلز
رسب بیشرت است و این امر میتواند روی میزان سمیت این فلز
تاثیر داشته باشد .عالوهبر مطالعه  )1946( Jonesسایر محققان
تاثیرات سمی جیوه ،متیل جیوه و فنیل جیوه استات را در رابطه با
گونه  Salmo gairdneriبررسی کردند ( Forstnerو ،Wittmann
 )1965( Lloyd .)1983اثرات اکسیژن موجود در آب را بر ماهی S.
 gairdneriبررسی کرد و بیان کرد وابستگی به اشباع اکسیژن در آب
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و همکاران .)2018 ،در استحکام یونی کم NOM ،بااستفادهاز
نیروهای الکرتواستاتیکی و یا اسرتیکی نانو ذرات را با بار منفی
تثبیت میکند .باتوجهبه شکلگیری پلهای کاتیون NOM-در
بین نانو ذرات NOM ،میتواند تجمع نانو ذرات را در استحکام
یونی باال افزایش دهد ( Bundschuhو همکارانNP .)2018 ،
با بار مثبت نیز ممکن است تجمع را در حضور  NOMافزایش
دهد Zhou .و همکاران ( )2013بیان کردند این پدیده برای
ترکیب  NOMبا بار منفی و  TiO2NPرخ داده است .اگرچه
تاكنون ،در پژوهشهای مختلف از قبیل  Chenو Elimelech
( )2007و  Waltersو همکاران ( ،)2016اثرات چند عامل مانند
پوشش سطحی  ،NPاستحكام یونی و نوع كاتیونها بهطور
جداگانه بر رسنوشت نانو ذرات بررسی شده است ،اما در مورد
چگونگی اثرات متقابل این فاکتورها بر رسنوشت نانو ذرات در
رشایط واقعی محیط اطالعات اندکی وجود دارد .بنابراین ،بسیار
رضوری است در تحقیقات آینده به سواالت مطرح شده پیرامون
این موضوع پاسخ داده شود.

\
شکل  -4تصویری شامتیک از چرخه رداکس شامل تولید  ROSتوسط نانو
ذرات ( )NPsو سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی ( Waltersو همکاران)2016،

• میزان اسیدیته ()pH
 pHنقش مهمی در تعامل بین فلزات سنگین و پارامرتهایی مانند
سختی کربنات و ترکیبات آلی ایفا میکند .از اینرو ،این فاکتور
اهمیت بسیار باالیی دارد و در هنگام تعیین حدود سمیت نانو
ذرات فلزی موجود در محلول در نظر گرفته میشود .اگرچه در
برخی تحقیقات بیان شده است ،سمیت فلزات سنگین میتواند
با مقادیر پایه  pHافزایش یابد ،اما  )1968( Whitleyتاثیر رسب
روی کرمهای توبیفیسید 8را بررسی کرد و نتایج متناقضی ارائه
منود )1968( Whitley .گزارش کرد ،میزان رسب در 8/5 pH
نسبت به  6/5 pHسمیتر است .وی بیان کرد در این آزمایشها،
رسب رسوبیافته با مقدار  8/5 pHبهصورت خوراکی گنجانیده
شده است .این امر این واقعیت را تأیید میکند رسب رضیب
توزیع پایینی در محیط آب دارد ( .)1973 ،Koppeبنابراین،
یونهای رسب ممکن است وقتی  pHباالتر باشد ،رسوب کنند.
باتوجهبه حضور مواد آلی ،تغییر در مقادیر  pHآب میتواند
به شدت بر جذب یا دفع کاتیونها تأثیر بگذارد .برای منونه
اسیدهای آمینه که در مقادیر قابل توجهی هم در آبهای آزاد و
9
هم در رسوبات آلوده وجود دارند ،به دلیل خاصیت آمفوتریک
وابسته به  pHاسیدها ،قادر به جذب یا دفع کاتیونها هستند
( Forstnerو .)1983 ،Wittmann
بار سطح نانو ذرات ( )NPبا  pHتغییر میکند ،که توسط نقطه
ایزوالکرتیک 10منعکس میشود (IEP؛ یعنی مقدار  pHکه در آن
 NPبار خالص ندارد) IEP .در میان نانو ذرات تفاوت دارد و به
همین دلیل رسنوشت و در نتیجه تعامل نانو ذرات با ارگانیسمها
ممکن است بسیار متفاوت باشد .عالوهبراین ،مواد آلی طبیعی
( 11)NOMمیتوانند ثبات کلوئیدی  NPرا بهعنوان تابعی از
کیفیت و کمیت آن و همچنین قدرت یونی محیط افزایش یا
کاهش دهند ( Philippeو 2014 ،Schaumann؛ Bundschuh
نرشیه آب و توسعه پایدار

• سختی آب
آزمایشهای قابل توجهی برای اثبات تأثیر سختی آب بر سمیت
فلزات انجام شده است که از جمله آنها میتوان به مطالعه
 )1956( Schweigerاشاره کرد .درجه سختی آب بر سمیت و در
نتیجه فعالیت فلزات سنگین با تشکیل کربناتهای نامحلول یا با
جذب روی کربنات کلسیم تأثیر میگذارد .این مسئله بهطور ویژه
در مورد مناطق اختالط آب که از منابع مختلف نشات میگیرند
(مث ًال ورود فاضالب به پیکرههای آب طبیعی) ،صادق است .این
مناطق در حقیقت مکانی هستند که میزان سمیت حاد فلزات
به دلیل دسرتسپذیری کمرت ،کاهش مییابد .این موضوع نشان
ات سنگینِ مورد نیاز برای
میدهد در آب سخت ،غلظت فلز ِ
رسیدن به سطح دوز کُشنده باید بیشرت باشد و هنگامی که سختی
آب پایین است ،غلظت دوز کُشنده کمرت میشود ( Forstnerو
.)1983 ،Wittmann
نکته مهم دیگری که در رابطه با سختی آب مطرح میشود،
فعل و انفعاالت و واکنشهایی است که بین فلزات سنگین و
ترکیبات معدنی صورت میگیرد Zitko .و  )1976( Carsonنشان
دادند یونهای منیزیم و کلسیم با یونهای فلزات سنگین برای
بخشهای فعال در بافتهای ماهیان رقابت میکنند ،بهطوریکه
این امر ممکن است بهواسطه سختی آب به یک مکانیسم
تاثیرگذار و کُشنده از سوی فلزات سنگین تبدیل شود.
تاکنون آزمایشهای مختلفی با هدف بررسی تاثیر سختی آب
برروی سمیت فلزات در محیطهای آبزی صورت گرفته است.
 )1969( Tabataدر رابطه با دافنی ( )Daphnia spاظهار داشت
بااینکه كاهش سمیت فلزات ناشی از افزایش سختی آب است
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اما نسبت سمیت فلزات مورد بررسی نسبت بهیکدیگر تغییری
منیکند .براساس نتایج این مطالعه ،شواهدی از واکنشهای
مختلف فلزات در هنگام افزایش سختی آب ارائه شد .برای
منونه ،جیوه به طرز دشواری تحت تأثیر سختی آب قرار میگیرد.
 )1969( Tabataبا متایز بین سختی کلسیم و منیزیم ،تأیید کرد که
برای گونه دافنی تأثیر سختی کلسیم غالب است.
مکانیسم دیگری که به موجب آن سمیت فلزات سنگین در
مواجهه با افزایش سختی آب کاهش مییابد ،تحت عنوان
واکنشهای شیمیایی بین یونهای فلزی و کربناتها مطرح
میشود ( Forstnerو .)1983 ،Wittmann

تغییر تجمع این مواد یا اتصال به یونهای  Agتوسط اسید
هیومیک است ( Renو همکاران .)2016 ،این اثرات توسط سایر
محققان گزارش شده است .برای منونه  Chenو Elimelech
( )2007گزارش دادند اسید هیومیک جذب شده برروی نانو
ذرات فولرن منجر به دفع اسرتیک ،پایداری تعلیق  NPو کاهش
تجمع آن میشود.
نتیجهگیری
افزایش تولید و استفاده از نانو ذرات نگرانیهای زیادی را در مورد
سمیت بالقوه این مواد برای بخش آبزیپروری ،محیطزیست و
درنتیجه سالمت انسان ایجاد کرده است .مطالعه حارض نشان
داد ،میزان سمیت نانو ذرات در اکوسیستمهای آبی مختلف با
یکدیگر تفاوت دارد و علت آن را میتوان به تغییرات فاکتورهای
محیطی مرتبط دانست .باتوجهبه این موضوع ،در هنگام ارزیابی
تاثیرات سمیت نانو ذرات فلزی باید نقش فاکتورهای محیطی
بهعنوان عوامل کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد .چرا که این
فاکتورها میتوانند تاثیرات افزایشی ( )synergicیا کاهشی
( )antagonisticدر میزان سمیت و سطح اثرگذاری نانو ذرات
داشته باشند .بدون شک درک جامع و صحیح از این مسئله
میتواند در کنرتل و مدیریت آلودگی نانو ذرات در محیطهای
آبی مورد استفاده قرار گیرد .این مطالعه پیشنهاد میمناید ،در
تحقیقات آتی عالوهبر بررسی نقش هر یک از عوامل محیطی
در میزان سمیت نانو ذرات فلزی ،اثرات متقابل این فاکتورها نیز
مورد توجه قرار گیرد.

• مواد آلی
در اکرث مطالعات انجام شده از سیستمهای آزمایشگاهی استفاده
شده است که تفاوت چشمگیری با محیط طبیعی داشتند .محیط
طبیعی حاوی ترکیبات پیچیدهای مانند مواد آلی طبیعی ()NOM
است NOM .ها مخلوطهای چندشکلی از ماکرومولکولهای
پلیمری با وزن مولکولی طبیعی هستند که از بقایای موجودات
زنده حاصل میشوند .اگرچه خصوصیات شیمیایی  NOMهنوز
به خوبی درک نشده است ،اما رسنوشت ،تحرک ،تثبیت ،انتقال،
تحول ،زیستفراهمی و سمیت نانو ذرات به شدت به تعامل
آنها با  NOMوابسته است ( Phenratو همکارانLin .)2010 ،
و همکاران ( )2012گزارش کردند  NOMبا نانو ذرات ()NP
آزاد شده در تعامل بوده و در نتیجه خصوصیات فیزیکوشیمیایی
آنها را تغییر میدهد.
 NOMمیتواند با پوشاندن سطوح آنها با بارهای اضافی و با
دفع اسرتیک ،12ثبات نانو ذرات را افزایش دهد ،یا میتواند ثبات
را از طریق مکانیسمهای مختلف شامل ایجاد اتصال کاهش دهد
( Renو همکاران .)2016 ،فعل و انفعاالت خاص بین  NOMو
NPها منجر به تغییر در وضعیت توزیع ،رفتار تجمیع و رسانجام
رسنوشت نانو ذرات در اکوسیستمهای طبیعی خواهد شد
( Ottofuellingو همکاران .)2011 ،تشکیل سنگدانههای بزرگرت
توسط ترکیبات  NOMبا وزن مولکولی باال باعث حذف نانو
ذرات به داخل رسوبات میشود و در نتیجه زیستفراهمی آنها
کاهش مییابد .در مقابل ،حل شدن توسط سورفاکتانتهای
طبیعی مانند ترکیبات  NOMبا وزن مولکولی پایین باعث
افزایش تحرک و در نتیجه زیستفراهمی آنها خواهد شد .با
افزایش پایداری NPها توسط  NOMدر سیستمهای آبی ،افزایش
مقدار  NPممکن است بهصورت مواد معلق صورت گیرد و در
نتیجه احتامل تعامل با موجودات آبزی افزایش یابد ( Zhangو
همکاران.)2012 ،
مکانیسمهای دیگری برای تأثیر  NOMبر سمیت نانو ذرات
وجود دارد .برای منونه سمیت نانو ذرات نقره بیشرت ناشی از
بررسی تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی آب بر زیستفراهمی ،میزان سمیت و ...

پینوشت
1-Biomacromolecule
2-Zero-valent copper nanoparticles
3-Escherichia coli
4-ZnO-NPs
5-AgNPs
6-Tigriopus japonicus
7-Reactive Oxygen Species
8-Tubificid
9-Amphoteric character
10-Isoelectric point
11-Natural Organic Matter
12-Steric repulsion
13-Fullerene NPs
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چکیده

Abstract

Loss of more than 30% of the incoming water to the country's drinking water distribution networks due to leakage
from the network, has caused serious concern to the officials
of the country's water and sewage companies and finding the
location of leakage in distribution networks is one of the important issues and concerns of users and related organizations.
Reducing the amount of leakage in water supply networks is
one of the main methods of managing the water distribution
network in different countries. Currently, several methods
have been proposed to detect leaks in water supply networks.
In this paper, hydraulic modeling of a real network flow by
WaterGEMS hydraulic software and inverse solution of flow
equations, having measured values of pressure in a number of
network nodes, location prediction and leakage rate in the network Water distribution works were carried out in Mohiabad
city located in Kerman province. First, the hydraulic model of
the studied network was prepared and calibrated in the hydraulic analysis software and the amount of existing leaks was
collected, and then by analyzing the network for different states
and number of hypothetical leaks, the pressure values in different network nodes were calculated. In the second stage, using
artificial neural networks, after network training, by presenting
the measured pressures in some network nodes as input data to
the neural network, the position and amount of possible leaks
were predicted. Investigation and comparison of the results of
hydraulic analysis of the network and artificial neural network
showed a very high accuracy of artificial neural networks in
estimating the amount and position of leaks.
Keywords: Leak Modeling, Water Loss, Pressure Difference,
WaterGEMS Model, Artificial Neural Network.
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 درصد آب ورودی به شبکههای توزیع30 اتالف بیش از متوسط
 موجب نگرانی جدی،آب رشب کشور در اثر نشت از شبکه
مسئولین رشکتهای آب و فاضالب کشور شده و یافنت موقعیت
نشت در شبکههای توزیع یکی از مسائل و دغدغههای مهم
 كاهش میزان نشت در.کاربران و سازمانهای مربوطه میباشد
شبكههای آبرسانی یكی از روشهای اصلی مدیریت شبكهای
 درحالحارض.توزیع آب در كشورهای مختلف ب ه شامر میرود
روشهای متعددی برای شناسایی نشت در شبکههای آبرسانی
 مدلسازی هیدرولیک جریان، در این مقاله.ارائه شده است
 وWaterGEMS یک شبکه واقعی توسط نرمافزار هیدرولیکی
 با داشنت مقادیر اندازهگیری شده،حل معکوس معادالت جریان
 پیشبینی محل و میزان نشت،فشار در تعدادی از گرههای شبکه
موجود در شبکههای توزیع آب شهر محیآباد واقع در استان
 ابتدا مدل هیدرولیکی شبکه مورد بررسی در.کرمان انجام شد
نرمافزار تحلیل هیدرولیکی تهیه و کالیربه شده و مقدار نشتهای
موجود برداشت و سپس با تحلیل شبکه برای حاالت و مقادیر
 مقادیر فشار در گرههای مختلف،مختلف وجود نشتهای فرضی
 در مرحله دوم با استفادهاز شبکههای عصبی.شبکه محاسبه شد
 با ارائه فشارهای اندازهگیری شده، پس از آموزش شبکه،مصنوعی
در برخی از گرههای شبکه ب ه عنوان دادههای ورودی به شبکه
 پیشبینی، موقعیت و مقدار نشتهای احتاملی موجود،عصبی
 بررسی و مقایسه نتایج حاصل از تحلیل هیدرولیکی شبکه و.شد
شبکه عصبی مصنوعی نشاندهنده دقت بسیار باالی شبکههای
.عصبی مصنوعی در تخمین مقدار و موقعیت نشتها بود
 اختالف، هدررفت آب، مدلسازی نشت:واژههای کلیدی
. شبکه عصبی مصنوعی،WaterGEMS  مدل،فشار

مقدمه

مدیریت فشار میتوان مقدار نشت را حدود  36درصد کاهش
داد .روشی دیگر برمبنای تشخیص هشدار زودهنگام و کنرتل
نشت خط لوله توسط  Nicolinieو همکاران ( )2010ارائه شد.
این روش شامل کالیرباسیون و مدیریت مطلوب نشت بود .نتایج
آنها نشان داد با انجام کالیرباسیون میزان خطاها به  3/7مرت برای
فشارها و  0/2لیرت برثانیه برای دبی جریان محدود شد و دراین
روش استفاده از دریچههای کاهش فشار برای مدیریت نشت
پیشنهاد شد )2017( Roy .برای تشخیص نشت در شبکههای
آبرسانی از مدل شبکه عصبی ترکیبی جهت بررسی نوسانات فشار
استفاده منود .روش پیشنهادی یک رویکرد نوآورانه برای تشخیص
نشت در خطوط لوله های آبرسانی بود و برای بهدست آوردن
موقعیت دقیق یک نقطه نشت ،از الگوریتم مکانیابی استفاده
شد .نتایج او نشان دهنده دقت باال وتوانایی تشخیص دقیق
نشت در خطوط لوله بود.
 Jafariو همکاران ( )2018مسئله مدیریت بهینه فشار در
شبکههای توزیع آب را با هدف حداقل کردن نشت بررسی و از
مدل بهینهسازی -شبیهسازی مبتنی بر یکی از انواع الگوریتمهای
فراکاوشی تحت عنوان الگوریتم فرهنگی ( )CAبررسی کردند.
آنها در این مدل الگوریتم بهینهسازی  CAدر محیط Matlab
را با شبیهساز هیدرولیکی مدل  Epanetتلفیق کردند .نتایج آنها
نشان داد ،با به کاربردن روش ارائه شده برای جامنایی و تنظیم
بهینه شیرهای فشارشکن ،ضمن رعایت قیود مسئله ،میزان نشت
متوسط شبکه در سه رشایط تقاضای آبی حداکرث ،متوسط و
حداقل به میزان  10درصد کاهش خواهد یافت.
 AhmadFouadو همکاران ( )2019بهمنظور تشخیص نشت در
شبکه توزیع آب از سنسور یا حسگرهای بیسیم استفاده کردند.
سنسورهای مبتنی بر زمان واقعی هرگونه بروز را اطالع میدهند و
الگوریتم قبل از تجسم و اطالعرسانی ،نشتی را پیشبینی میکند.
در این بررسی روش تشخیص نشت مبتنی بر زمان واقعی و فناوری
شبکه آب بیسیم است .سنسورها مجهز به اندازهگیری جریان،
منونهبرداری صدای گذرا و سوابق فشار هستند .الزم به ذکر است،
مدلسازی هیدرولیک سنسورهای بیسیم راه حل در دسرتس برای
تشخیص نشت هستند .سنسورهای نظارت بر زمان به اپراتور آب
کمک میکنند تا وضعیت شبکه آب خود را کنرتل کند افزون به
سنسورها و یکپارچهسازی بین آنها با دیگری امکان نظارت مستمر را
فراهم کرده و میتوان نشت را قبل از وقوع پیشبینی منود.
کنرتل هوشمند فشار ،روشی مناسب برای کنرتل نشت و کاهش
صدمات ناشی از فشارهای زیاد در شبکه است .نتایج کنرتل
هوشمند فشار پس از مدلسازی و تلفیق روش اندازهگیری جریان
حداقل شبانه و نصب شیر فشارشکن در شیر ورودی شبکه،
همچنین تحلیل هیدرولیکی ،نشان میدهد ،میتوان با استفادهاز
روش مدیریت فشار ،ضمن کاهش نشت شبانه به حدود  35درصد،

در گذشته مطالعات و بررسیهای اندکی در خصوص کاهش
آب بهحساب نیامده در شهرهای بزرگ و کالنشهرهای کشور
صورت گرفته است .درحالیکه نتایج این تحقیقات در شهرهای
کمجمعیت و کوچک کارساز نبوده و قابلیت تعمیم به شهرهای
کمرت از ده هزار انشعاب (شهرهایی با جمعیت کمرت از 35000
نفر) نخواهد داشت .همچنین با سکونت نزدیک به  37درصد
جمعیت شهرنشین کشور در شهرهای کوچک نیاز به مطالعه
خاص در این مورد بسیار رضوری بهنظر میرسد (طالبی.)1395 ،
هدف اصلی کاهش نشت و در نتیجه آن کاهش آب بهحساب
نیامده 1یا آب بدون درآمد 2در مناطق خشک و نیمهخشک،
مقابله با کمآبی به دلیل خشکسالیها و محدودیت منابع آب
میباشد .اما هدف مهم دیگر مربوط به جنبههای اقتصادی آن
میباشد ،بهطوریکه با کاهش میزان آبهای بهحساب نیامده،
هزینههای ناشی از مرصف برق ،ذخیرهسازی ،تصفیه و پمپاژ
کاهش یافته و در عوض بهدلیل پرداخت آببها ،درآمدی برای
رشکتهای آب و فاضالب به همراه خواهد داشت .همچنین
اگر بتوان با کاهش آبهای بهحساب نیامده به تقاضاهای
جدید مشرتکین پاسخ داد ،در هزینه مربوط به توسعه منابع
آب ،برای منونه ساخت سد و مخزن جدید ،ساخت و تجهیز
تصفیهخانههای جدید و دیگر موارد رصفهجویی زیادی خواهد
شد (ایدی و قاضی زاده .)1388
بهطورکلی عامل اصلی انتقال آب در شبکهها ،اختالف هد فشاری
بین دو نقطه است .اما فشار بیشرت از حد استاندارد در نقاط
مختلف شبکه باعث نشت آب میشود .بسیاری از شبکههای
توزیع آب در معرض بحران کمبود منابع آبی ،محدودیتهای
اقتصادی جهت بهرهبرداری بهینه و کهنگی و فرسودگی اجزای
خود قرار داشته و فرسودگی آنها باعث ایجاد شکست مکانیکی
و هیدرولیکی در اجزای شبکه و در نتیجه افزایش نشت میشود.
لذا ،مدیریت مرصف در شبکههای توزیع آب شهری ،از مهمرتین
راهکارهای مبارزه با تلفات آب و کاهش هدر رفت این رسمایه
ملی است .انتخاب صحیح محل احداث مخازن ذخیره ،اجرای
طرح ناحیهبندی فشار ،کنرتل پمپاژ ،کنرتل سطح آب در مخازن
ذخیره ،احداث حوضچههای تعدیل فشار و استفاده از شیرهای
کنرتل جریان و فشار ،از جمله ابزارهای مناسب جهت مدیریت
فشار در شبکههای توزیع آب است ( Jingو .)2012 ،Zhi-Hong
بهمنظور بررسی پارامرتهای مؤثر در ایجاد نشت ،شناسایی
محلهای احتاملی نشت و نیز مقدار نشت در شبکههای توزیع
آب ،تحقیقات متعددی توسط محققین مختلف صورت گرفته
است Soltani Asl( .و  )2008 ،Maghrebiبااستفادهاز نرمافزار
 EPANETو با در نظر گرفنت نشت در گرهها نشان دادند با
نرشیه آب و توسعه پایدار
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توزیع فشار را نیز در شبکه یکنواختتر منود (سلطانی اصل.)1388 ،
فاضل ولیپور و فغفور مغربی ( ،)1388مکان نشت و تعیین مقدار
آن ،براساس روشی بر پایه بهینهسازی از طریق کالیرباسیون مدل
هیدرولیکی فشارهای گرهای شبکه و سیستم توزیع آب شهری را
به کمک نرمافزار  WaterGEMSبررسی کردند .نتایج آنها نشان
داد ،روش در شناسایی گرههای دارای نشت و مقدار نشت در
زمان حداقل جریان شبانه کارآمد است .کلیایی و محمدولی سامانی
( )1390مطالعاتی جهت پیشبینی محل نشت در شبکههای توزیع
آب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام دادند .آنها بهمنظور
پیشبینی محل و میزان نشت در شبکههای توزیع آب ،با داشنت
فشار اندازهگیری شده در تعدادی از گرههای شبکه ،روشی مبتنی بر
مدلسازی هیدرولیکی و حل معکوس معادالت جریان ارائه منودند.
مغربی و عطاری ( )1392به انجام فشارسنجی در حالت وجود و
عدم وجود نشت در شبکه در حالت وجود دو نشت همزمان،
موقعیت نشتها را در شبکه آبرسانی تعیین کردند .عطاری و
فغفورمغربی ( )1397یک ایده جدید برای تعیین موقعیت و مقدار
نشتهای موجود در شبکههای توزیع آب ارائه کردند .آنها با
اعامل نشت فرضی در گرههای مشخصی از شبکه ،تولید دادههای
آموزشی و اعامل آن به شبکه عصبی ،مقدار و موقعیت نشتهای
موجود گرهی را با دقت مناسبی تعیین کردند.
آزادفر و همکاران ( )1398مطالعهای جهت معرفی جدیدترین
الگوریتمهای ژنتیک چندهدفه  NSGA-IIبه عنوان ابزار
بهینهسازی انجام دادند .آنها جهت حل مدلهای بهینهسازی،
یک برنامه کامپیوتری در محیط نرمافزار  Matlabنوشته و از
نرمافزار  Epanetبرای شبیهسازی هیدرولیکی شبکه توزیع
آب استفاده کردند .نتایج نشان داد ،نصب و تنظیم شیرآالت
فشارشکن مطابق با موقعیتها و تنظیامت بهینه خروجی
مدلهای پیشنهادی بهبود قابل توجهی در اهداف مورد نظر
به وجود خواهد آورد.
شیرزاد و همکاران ( )1399پس از تهیه مدل هیدرولیکی کالیربه
شده برای شبکه توزیع آب شهر اشنویه واقع در استان آذربایجان
غربی ،قابلیت اطمینان شبکه مذکور را ارزیابی کردند .نتایج آنها
نشان داد مقدار متوسط شاخص قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب
شهر اشنویه در طول شبانهروز برابر  38/3بوده و این به معنی
وضعیت بهرهبرداری پر تنش میباشد .بررسی دالیل پایین بودن
قابلیت اطمینان آنها منجر به شناسایی نقاط ضعف و نارسایی این
شبکه شد که از جمله این نقاط ضعف میتوان به قطر نامناسب
برخی لولهها ،ضعف و نارسایی در اجرای برنامه مدیریت فشار،
وضعیت نامناسب بخش حلقوی شبکه و مقدار باالی نشت از
شبکه (حدود  52لیرت در ثانیه) اشاره منود.
شیرزاد و همکاران ( )1399پس از تهیه مدل هیدرولیکی کالیربه
شده برای شبکه توزیع آب شهر اشنویه واقع در استان آذربایجان
مدلسازی نشت در شبکههای آبرسانی با استفاده ز نرمافزار  WaterGEMSو شبکه عصبی مصنوعی

غربی ،قابلیت اطمینان شبکه گفته شده را ارزیابی کردند .در این
پژوهش پس از تهیه مدل هیدرولیکی کالیربه شده برای شبکه
توزیع آب شهر اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی ،اقدام به
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه مذکور شد .بر اساس نتایج بهدست
آمده مقدار متوسط شاخص قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب شهر
اشنویه در طول شبانهروز برابر با  38/3بود که به معنی وضعیت
بهرهبرداری پرتنش است .آنها با بررسی دالیل پایین بودن قابلیت
اطمینان به شناسایی نقاط ضعف و نارسایی این شبکه پرداختند
که از جمله آنها میتوان به قطر نامناسب برخی لولهها ،ضعف
و نارسایی در اجرای برنامه مدیریت فشار ،وضعیت نامناسب
بخش حلقوی شبکه و مقدار باالی نشت از شبکه (حدود  52لیرت
در ثانیه) اشاره منود .نتایج پژوهش آنها نشان داد که با ارزیابی
قابلیت اطمینان شبکههای توزیع آب میتوان نقاط ضعف موجود
را شناسایی و نسبت به ارتقاء سطح رسویسدهی آنها و افزایش
رضایتمندی مشرتکین اقدام منود.
مرور تحقیقات انجام شده ،نشانگر لزوم تداوم مطالعه در
زمینه بررسی پدیده نشت در شبکههای توزیع آب است .لذا در
این پژوهش ،ایدهای جدید بهمنظور تعیین موقعیت و مقدار
نشتهای موجود در شبکههای توزیع آب شهری محیآباد
واقع در استان کرمان با استفاده از مدل  WaterGEMSو شبکه
عصبی مصنوعی معرفی میشود .با تولید دادههای آموزشی و
اعامل آن به شبکههای عصبی مصنوعی ،شبکه قادر خواهد
بود ،با دریافت فشار ،موقعیت و مقدار دقیق نشت گرهی
را تعیین کند .همچنین با مدل منودن شبکه آب و کالیربه
منودن آن ،مقدار نشت هر کدام از گرههای شبکه توزیع آب
بااستفادهاز مدل تحلیل هیدرولیکی  WaterGEMSبرآورد و
در نهایت نتایج حاصل ،با استفادهاز شاخصهای آماری  R2و
 RMSEبا یکدیگر مقایسه شدند.
مواد و روشها
•منطقه مورد مطالعه
شبکه مورد بررسی در این پژوهش قسمتی از شهر محیآباد است
که موقعیت منطقه مورد مطالعه در شکل ( )1نشان داده شده
است .محی آباد در فاصله  18کیلومرتی جنوب شهرستان کرمان
در مسیر بزرگراه هفت باغ در میان شهرهای ماهان و جوپار قرار
دارد و در ارتفاع باالتری نسبت به شهر کرمان است .این شهر
از ادغام سه روستای محیآباد ،کوثرخیز و حسین آباد تشکیل
شده است .این شهر دارای جمعیت حدود چهارهزار نفر و اقلیم
معتدل در فصول گرم از ویژگیهای آب و هوایی محیآباد است
که باعث مترکز اغلب فعالیتهای تفریحی و توریستی در فصول
گرم سال شده است.
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برای دستیابی به مصارف نرمال شبکه در یک ساعت به خصوص
الزم است ،نوسانات ساعتی مرصف را در مرصف متوسط روزانه
لحاظ منود .برای این منظور میتوان بیان کرد مرصف متعارف مردم
در هر ساعت بهصورت رضیبی از مرصف متوسط روزانه میباشد.
به عبارتی مرصف نرمال در ساعت  hبا استفاده از رابطه ()1
بهدست میآید:
(		)1
که در آن رضیب مرصف نرمال نامیده میشود α ،متوسط
مرصف روزانه شهر نامیده میشود.
تعیین رضیب  αمهمرتین بخش از محاسبه مصارف نرمال در
شبکه میباشد تنها روش به دستآوردن این رضیب ،تجزیه و
تحلیل آماری مصارف ساعتی ساکنین یک شهر است .یک راه
بهدست آوردن رضیب مرصف نرمال  ،αاستفاده از شکل ()3
که شامتیک شدت نوسانات ساعتی مرصف را نشان میدهد،
میباشد .با توجهبه جمعیت شهر تعیین و سپس درصد مرصف
در ساعت موردنظر از روی منودار بهدست میآید.

هامنگونه که در شکل ( )2نشان داده شده است ،این شبکه دارای
 115گره و  116لوله و یک مخزن که بهصورت نقطه قرمز منایش
داده شده است .طول کل شبکه مورد بررسی برابر  15کیلومرت و
اختالف ارتفاع باالترین و پایینترین نقطه شبکه  135مرت است.
ابتدا شبکه در نرمافزار  WaterGEMSمدل شده و مشخصات
شبکه از جمله اطالعات رقومی گرهها و مخزن ،جنس و طول
لولهها (جدول  )1بهطور کامل به نرمافزار داده شد .سپس با داشنت
مقادیر فشارهای واقعی تعدادی از گرهها ،کالیرباسیون شبکه انجام
میگیرد تا شبکه طراحی شده به واقعیت نزدیکتر شود.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه (استان کرمان ،شهر محی آباد)

شکل  -3منونهای از نوسانات ساعتی مرصف (ضوابط طراحی
سامانههای انتقال و توزیع آب شهری و روستایی ،نرشیه -380الف).

• اندازهگیریهای میدانی و کالیرباسیون
پس از وارد کردن مشخصات کامل و مورد نیاز شبکه و ساخت
مدل شبکه توزیع ،مدل باید با استفاد ه از اطالعات میدانی،
بازبینی شود .این فرآیند کالیرباسیون شبکه است و اولین گام
برای کالیرباسیون ،جمعآوری اطالعات میدانی میباشد .مهمرتین
اطالعات جمعآوری شده میدانی معموال اندازهگیریهای فشار و
جریان میباشند.
کالیرباسیون فرآیند مقایسه نتایج مدل با نتایج میدانی برداشت شده
و در صورت نیاز تنظیم پارامرتهای شبکه تا رسیدگی به هامهنگی
مناسب بین نتایج مدل با نتایج میدانی در بازه گسرتدهای از رشایط
مختلف عملکردی سیستم میباشد ( .)1989 ،Ormsbeeنر مافزار
 WaterGEMSاز جمله قویترین نرمافزارهای تحلیل هیدرولیکی
شبکههای توزیع آب میباشد ،عالوهبر تحلیل هیدرولیکی توانایی
انجام فرآیند کالیرباسیون با استفادهاز روش الگوریتم ژنتیک را دارد.
الگوریتم ژنتیک یک روش آماری برای بهینهیابی و جستجو میباشد

شکل  -2مدل اسکلتبندی شده شبکه توزیع آب شهر محی آباد
جدول  -1جنس و طول لولههای موجود در شبکه
جنس لوله طول لوله (کیلومرت)
7/34
آزبست
4/85
پلی اتیلن
2/81
چدن

• اطالعات مربوط به مرصف نرمال
در یک شبکه توزیع آب با توجهبه نیاز مرصف آب ساکنین در
هر ساعت از شبانهروز ،یک مرصف ویژه وجود خواهد داشت.
جهت انجام آزمایشات مربوط به نشتیابی الزم است تا مرصف
نرمال ساکنین شهر در ساعت خاصی که قرار است آزمایش انجام
گیرد ،بهدست آورده شود.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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که ایده اولیه آن از نظریه تکامل الهام گرفته شده و در بهینهسازی
به روش الگوریتم ژنتیک ،در هر نسل مقادیر متغیرهای تصمیم
مسأله تنظیم و اصالح میشوند ( Tabeshو همکاران .)2011 ،یکی
از روشهای نشتیابی در شبکه توزیع آب ،استفاده از کالیرباسیون
فشارهای گرهای با برداشت فشار در چند نقطه شبکه است.
بااستفادهاز نرمافزار  WaterGEMSعالوهبر کالیرباسیون شبکه،
مقادیر و موقعیت نشت را در شبکه توزیع آب تخمین میزنند
(مغربی و همکاران.)1393 ،
گرههای آزمون گرههایی هستند که اندازهگیری فشار در آنها
امکانپذیر است .این گرهها در نتیجه بررسی نقشههای موجود
و بازدید محلی ،شناسایی میشوند .بدیهی است هرچه تعداد
گرههای آزمون در یک شبکه بیشرت باشد ،مطالعات نشتیابی
صورت گرفته در این شبکه دقت عمل و قابلیت اطمینان بیشرتی
خواهند داشت .در این تحقیق  10گره بهعنوان گره آزمون بررسی
شد .فشارهای اندازهگیری شده در گرههای آزمون شبکه در
جدول ( )2ارائه شده است.

رابطه میزان نشت متناسب با جذر فشار در محل وقوع نشت
در نظر گرفته شده است .برخی از تحقیقات انجام شده نشان
میدهند دبی نشت به مقدار قابل توجهی از آنچه دبی روزنه
پیشنهاد میکند ،بیشرت است (تائبی .)1378 ،بنابراین بهعنوان یک
رابطه کلی برای تخمین نشت از رابطه ( )3استفاده میشود:
()3
Q=CPn
رضیب  Cبستگی به ویژگیهای خاص هر روزنه دارد .در منابع
مختلف و برای کشورهای مختلف باتوجهبه وضعیت شبکه توزیع
آنها مقادیر مختلفی برای توان  nپیشنهاد شده است.
روشهای مختلفی برای تخصیص نشت روزنههای فرضی در نظر
گرفته شده برروی لوله به گرههای موجود در شبکه و محاسبه
 Cوجود دارد ،باتوجهبه امکان استفاده از خاصیت آبفشانهای
نرمافزار  ،WaterGEMSدر این مقاله از این امکان استفاده
شده است .آبفشانها ،تأسیسات متصل به انشعابات هستند که
جریان عبوری از یک نازل یا روزنه ،که به امتسفر تخلیه میشود
را مدل میکنند .دبی عبوری از یک آبفشان بهصورت تابعی از
فشار موجود ،درگره تغییر میکند .برای مدلسازی آبفشانها در
 WaterGEMSاز رابطه ( )4استفاده میشود.
N
()4
Qi=Ci Pi
که  Qiدبی جریان آبفشان iأم Pi ،فشار در محل پخشکننده
 iأم Ci ،رضیب شدت جریان و  Nتوان فشار است (اسدیانی
یکتا.)1383 ،

جدول  -2فشار در گرههای آزمون شبکه
در ساعت آزمون ( 4بامداد)
فشار (مرتآب) شامره گره
6
43/85
18
38/75
46
21/41
53
40/79
62
81/58
69
48/95
83
20/39
87
20/39
106
32/63
110
40/79

• شبکه عصبی مصنوعی
شبکه های عصبی سیستمهای دینامیکی هستندکه با پردازش
دادههای تجربی ،دانش و یا قانون نهفته در دادهها را به ساختار
شبکه منتقل میکنند .به همین خاطر این سیستمها را هوشمند
مینامند ،چرا که براساس انجام محاسبات برروی دادههای
عددی یا منونهها ،قوانین کلی را فرا میگیرند .تاآنجاییکه این
سیستمهای مبتنی بر هوش محاسباتی سعی در مدلسازی
ساختار نرو-سیناپتیکی مغز برش دارند .شبکههای عصبی چند
بخش مهم دارند که اساس آنها را تشکیل میدهد .هریک از
این بخشها با یک دلیل منطقی و یک وظیفه مشخص استفاده
میشوند و مهمرتین آنها عبارتند از:
-1ورودی  :pپارامرتهای ورودی یک مقدار اولیه خام است که بدون
هیچ تغییری به نرون وارد میشود اما مستقی ًام وارد عمل منیشود.
-2تابع انتقال  :3fاین قسمت که در برخی مراجع با عنوان
تابع فعالسازی 4نیز نامگذاری شده است ،عمل پردازش برروی
دادههای ورودی را انجام میدهد .توابع فعالسازی از طریق
طراح شبکه تعیین میشوند .بسته به دلخواه طراح ،توابع فعال
سازی در الیههای مختلف میتواند متفاوت باشد.
-3وزن  :5wیک پارامرت اسکالر است که در ورودی  pرضب میشود؛

• ساختار مدلسازی نشت در مدل هیدرولیکی
با افزایش مقدار نشت ،فشار بهصورت غیر خطی کاهش مییابد
(بینام .)1389 ،برای پیشبینی تغییرات نشت با کنرتل فشار ،نیاز
به رابطهای است که نشت در هر نقطه از شبکه را بهصورت
تابعی از فشار در آن نقطه منایش دهد .برای نشت آزاد (تخلیه
در هوا) ،میتوان از معادله تئوری دبی خروجی از روزنه ،با فرض
سطح مقطع ثابت بهصورت رابطه ( )2استفاده کرد.
0.5
Q=KP
			
()2
در رابطه ( Q ،)2دبی نشت از روزنه موجود بر روی لوله P ،فشار
در محل نشت و  Kرضیب ثابتی است که بستگی به شکل و
سطح مقطع روزنه دارد .هامنگونهکه مشاهده میشود در این
مدلسازی نشت در شبکههای آبرسانی با استفاده ز نرمافزار  WaterGEMSو شبکه عصبی مصنوعی
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•تهیهدادههایموردنیازجهتآموزششبکهعصبیمصنوعی
پس از ایجاد مدل ،درحالتیکه هیچ نشتی در گرهها وجود ندارد،
شبکه تحلیل هیدرولیکی شده و کلیه مقادیر فشار در گرههای شبکه
اندازهگیری شد .سپس بهمنظور تحلیل معکوس شبکه ،در چندین
حالت مختلف بااستفادهاز خاصیت آبفشانهای WaterGEMS
نشت در گرههای مختلف شبیهسازی شد .جهت تهیه دادههای
مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی باید رفتار شبکه در صدها یا
هزاران حالت مختلف با وجود مقادیر متفاوت نشت در هر کدام
از گرهها و وجود نشت در بیش از یک گره بهصورت همزمان،
مدل شود و مقادیر فشار در هرکدام از حالتهای مختلف این امر
بهدست آورده شود.
پس از چندین بار تکرار مراحل باال ،دادههای مورد نیاز جهت
آموزش شبکه که متشکل از  1050رسی داده میباشند ،فراهم
میشود .مقادیر فشارها در کلیه گرههای شبکه بهعنوان بردار
ورودی شبکه و مقادیر نشت متناظر با آنها بهعنوان بردار هدف
به شبکه داده میشود.
پس از آمادهسازی ماتریس ورودی و خروجی ،باید تقسیمبندی
دادهها به سه بخش دادههای آموزشی ،دادههای صحتسنجی
و دادههای آزمون ،صورت گیرد تا شبکه ضمن انجام محاسبات
بهینهسازی جهت بهبود وزن و بایاس در هر لینک ،بتواند گزارش
مناسبی از چگونگی عملکرد خود را در اختیار قرار دهد .در
این پژوهش دادههای آموزشی  70درصد از مقدار کل را دربر
میگیرند و دادههای صحت سنجی و تست هر یک به میزان 15
درصد خواهند بود (.)2002 ،Zhang

بهاین معنی که بااستفادهاز وزن ،تأثیر ورودی در خروجی نرون
مشخص میشود .هر ورودی در رضیب وزنی مربوط به خودش
رضب میشود.
-4بایاس  :6bپارامرتی است که مرز تشخیص را جابهجا میکند و
با رضیب واحد وارد میشود؛ در واقع آستانه تحمل نرون توسط
این پارامرت تعیین میشود و با تغییر آن ،تغییر خواهد کرد.
-5خروجی  :anپس از انجام عملیات پردازش برروی دادههای
ورودی ،در نهایت داده خروجی توسط نرون ایجاد خواهد شد.
ارتباط بین خروجی و ورودیهای نرون را میتوان بهصورت
رابطه ( )5نشان داد:
()5
(an=f(wp+b
نحوه آرایش و در واقع کنار هم قرار گرفنت انواع نرونها را
معامری( 7ساختار) شبکه مینامند .با ایجاد معامریهای متفاوت
میتوان شبکههای ساده و یا پیچیدهتر طراحی منود .در واقع
قابلیت شبکه بر حسب نوع معامری آن تغییر میکند و دقت
محاسبات صورت گرفته در آن کمرت یا بیشرت میشود.
تابع محرک لگاریتمی زیگموئید:
این تابع بهصورت رابطه ( )6بیان میشود:
c>0
()6
شکل این تابع به ازاء  C=1در شکل ( )4رسم شده است .مقدار
 Cوسعت ناحیه خطی بودن تابع را تعیین میکند .این تابع ،در
شبکههای عصبی استفاده زیادی دارد که بهعنوان منونه میتوان
به شبکههای عصبی چند الیه با قانون یادگیری پس انتشار خطا
اشاره کرد.

• مقایسه نتایج حاصل از شناسایی نشت توسط WaterGEMS
و شبکه عصبی مصنوعی
شاخصهای پرکاربرد که بهمنظور ارزیابی نتایج حاصل از
محاسبات و مقایسه آن با سایر روشها بهکار میروند ،شامل:
 10R2 ،9CRM ،8NSو  11RMSEمیباشند .شاخص نش-ساتکلیف
یا به اختصار  ،NSاختالف نسبی مقادیر را نشان میدهد .مقدار
این شاخص از منفی بینهایت تا یک متغیر است؛ عدد یک بیانگر
انطباق کامل بین نتایج و سایر روشها میباشد و هرچه عدد
کوچکتر شود ،اختالف بیشرت بین نتایج را نشان میدهد (Nash
و  .)1970 ،Sutcliffeشاخصهای آماری دیگر ،رضیب مجموع
باقیمانده  CRMو رضیب تعیین  R2و ریشه دوم میانگین مربع
خطاها  RMSEمیباشند CRM .اندازه گرایش شبیه به سمت
تخمین اندازهگیری بیش از حد یا کمرت از حد است CRM .مثبت
نشانگر گرایش به سمت تخمین بیش از حد است ،در رشایطی که
مقدار محاسبات و مشاهداتی باهم برابر باشند .در حالت آرمانی،
مقدار این شاخصها بهترتیب  CRM=0 ،R2=1و RMSE=0
خواهند بود ( Santhiو همکاران.)2001 ،

)a=logsig(n
(a=logsig(wp+b
شکل  -4تابع محرک لگاریتمی زیگموئید

تابع محرک تانژانت زیگموئید:

(a=tansig(n
شکل  -5تابع محرک تانژانت زیگموئید
نرشیه آب و توسعه پایدار
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جدول  -3مقایسه کارایی تعدادی از شبکههای عصبی مورد بررسی
ساختار
الگوریتم
رضیب
خطای
شبکه
آموزش
همبستگی
MSE
1-20-1
Trainlm
0/95071
0/0133
1-13-1
Trainlm
0/9325
0/0153
1-13-11-1 Trainlm
0/8923
0/0105
1-19-17-1 Trainlm
0/9522
0/0206
1-15-13-1 Trainlm
0/98951
0/0056
1-17-15-1 Trainscg
0/9240
0/0193
1-20-1
Trainscg
0/8891
0/025
1-16-1
Trainscg
0/7306
0/0650
1-17-13-1 Trainscg
0/6402
0/0583

نتایج و بحث
• جزئیات شبکه عصبی
جهت بررسی این مدل از شبکه مورد بحث ،یک شبکه پرسپرتون
دو الیه با تعداد  13نرون در الیه پنهان اول و  15نرون در الیه
پنهان دوم ایجاد شد .تعداد نرونهای الیه خروجی برابر با تعداد
مؤلفههای بردار هدف میباشد .توابع فعالیت بهکار رفته تابع
 logsigبرای هر دو الیه پنهان و تابع  purelinبرای الیه خروجی
بوده و جهت آموزش شبکه از تابع  trainlmو الگوریتم پس انتشار
استفاده شد .همه پارامرتهای شبکه عصبی پس از تعداد دفعات
زیاد ایجاد شبکه با معامریهای مختلف و توابع فعالیت و آموزش
متفاوت و انتخاب بهینهترین حالت از بین همه حاالت مورد
آزمایش به روش سعی و خطا برگزیده شدند که مالك این گزینش
بر مبنای کمرتین میزان خطای ایجاد شده (میانگین مربعات خطا
یا  )MSEو بیشترین مقدار رضیب همبستگی  Rبین بردارهای
خروجی و هدف (هرچه مقدار این معیار به عدد یک نزدیکتر
باشد ،نشاندهنده کارایی مطلوب و دقت باالتر مدل است) قرار
گرفت .باتوجهبه مشخصات بهینه شبکه ،ساختار شبکه عصبی برای
پیشبینی نشت شبکه توزیع آب بهصورت شکل ( )6است.

شکل  -7مقایسه رضایب نشت مدلسازی شده با
خروجی شبکه عصبی و تعیین رضیب رگرسیون

با بررسی رضایب  cبهدست آمده برای گرهها ،میتوان نواحی
مشکوک به نشت را شناسایی کرد .در جدول ( )4نتایج حاصل از
رضایب نشت مدلسازی شده و حاصل از شبکه عصبی در شبکه
مورد بررسی در حالت پویا و در ساعت آزمون  4بامداد ارائه شده
است .باتوجهبه جدول ( )4و با مقایسه رضایب نشت دریافتی
از شبکه عصبی و رضایب نشت مدلسازی شده توسط نرمافزار
 ،WaterGEMSکارایی خوب شبکههای عصبی برای حل اینگونه
مسائل تأیید میشود .با بررسی رضایب نشت به دستآمده برای
گرههای شبکه میتوان گرهها و در نتیجه لولههای مشکوک به
نشت را شناسایی کرد .نتایج این بررسی با مقدار فشارهای تعیین
شده در ساعت آزمون ،در جدول ( )5قابل مشاهده است .الزم
به توضیح است معموالً برای تأیید کارایی شبکه بهجای یک بردار
ورودی ،از یک رسی داده که در مرحله آموزش به شبکه داده
نشدهاند بهعنوان تست استفاده میشود و باتوجهبه مقادیر خطا
و آنالیز رگرسیون بین مقادیر خروجی و هدف ،در صورت بهدست
آمدن نتایج قابل قبول ،کارایی مطلوب شبکه تأکید میشود.

شکل  -6ساختار بهینه شبکه عصبی

• نتایج حاصل از روندیابی نشت توسط شبکه عصبی
با انتخاب بهرتین معامری و پارامرتهای بهینه برای شبکه عصبی،
شبکه ایجاد شده تا حدود زیادی توانایی پیشبینی محل و مقدار
نشت را در گرههای مختلف شبکه برای حالتهای متفاوت نشت
در رشایط واقعی خواهد داشت .در جدول ( )3مقایسهای بین
چند معامری مختلف و خروجی آنها انجام شده است.جزئیات
عملکرد بهرتین معامری انتخاب شده از بین کلیه شبکههای
آزمایش شده در شکل ( )7قابل مشاهده است.
در بهرتین حالت انتخاب شده از بین کلیه شبکههای آزمایش
شده ،رضایب نشت حاصل از پیشبینی شبکه عصبی نسبت به
مقادیر مدلسازی شده توسط  ،WaterGEMSدارای رضیب
همبستگی  0/98و خطای  MSEشبکه برابر  0/0056است.
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جدول  -5گرهها و لولههای مشکوک به نشت
لولههای مشکوک گرههای
نشتدار
به نشت
19
61 -22 -15
22
42
37
82 -40 -37
53
96
63
54 -53 -33
69
93 -58 -57
83
66 -5 -4
87
29 -14

جدول  -4رضایب نشت مدلسازی شده و حاصله از شبکه
عصبی در شبکه شاخص در ساعت آزمون ( 4بامداد)
رضیب نشت مدلسازی رضیب نشت بهدست شامره
شده توسط نرمافزار آمده از شبکه عصبی گره
7
0
0
19
0/071
0/07
22
0/026
0/02
37
0/051
0/05
53
0/038
0/04
62
0
0
63
0/0596
0/06
69
0/071
0/07
70
0/003
0
78
0/001
0
83
0/026
0/02
87
0/033
0/03
93
0
0

در این تحقیق با مقایسه نشتهای حاصل از مدل تحلیل
هیدرولیکی  WaterGEMSو شبکه عصبی مصنوعی بااستفادهاز
مقادیر شاخصهای آماری  RMSE ،R2و  MSEکه بهترتیب برابر
 0/003 ،0/985و  0میباشند ،میتوان به دقت باالی شبکههای
عصبی و تخمین دقیق آن اشاره منود.

نتیجهگیری

از مزایای روش پیشنهادی سادگی و عدم نیاز به آزمایشات
پیچیده و یا وسایل خاص یا گران قیمت میباشد .برای بررسی
وجود نشت در یک شبکه خاص با مدلسازی شبکه و ایجاد
یک شبکه عصبی آموزش دیده ،توانایی پیشبینی نشت تا مدت
زیادی بااستفادهاز همین شبکه میرس است و هر بار ،در صورت
لزوم تنها باید یک رسی تغییرات جزئی در برنامههای مورد
استفاده ایجاد شود .لحاظ کردن این تغییرات نیازمند رصف
زمان یا هزینه زیادی نخواهد بود .دقت نتایج بهدست آمده
به صحت اطالعات ورودی مربوط به مشخصات شبکه مورد
بررسی و همچنین دقت پیشبینی شبکه عصبی وابسته است.
بنابراین با افزایش دقت این موارد میتوان قابلیت اطمینان نتایج
بهدست آمده را بهبود بخشید .از طرفی مدلهای شبیهسازی
رصفا برای تعیین موقعیت نشت و نه برای تعیین مقادیر نشت
در گرهها کاربرد دارند .این روشها هزینه محاسباتی بسیار
کمی دارند ،میتوانند در بهرهبرداری شبکهها استفاده شوند.

با وجود اینکه نشت در شبکههای توزیع آب باعث هدر رفت
منابع ارزشمند آب شیرین میشود ،اما خطر بزرگتر ورود مواد
آالینده به شبکه است .روشهای رایج نشتیابی که بر پایش
شبکه ،منطقه به منطقه نشت را جستجو میکنند بسیار هزینهبر
و وقتگیر میباشند ،لذا اخیراً روشهایی که با مدلسازی شبکه
بهصورت فراگیر موقعیت نقاط با پتانسیل نشت را شناسایی
میکند ،مورد توجه قرار گرفتهاند .در این مقاله بهمنظور تعیین
موقعیت و مقدار نشتهای موجود در شبکه ،از حل معکوس
معادالت نشت و کارایی دقیق شبکههای عصبی مصنوعی
استفاده شد.
شبکههای عصبی در مرحله آموزش ،نیازمند تعداد زیادی رسی
داده آموزشی با نتایج از پیش تعیین شده هستند .بدیهی است
امکان تهیه این حجم زیاد اطالعات برای حاالت واقعی وجود نشت
در شبکه مورد بررسی میرس نیست ،لذا این نیاز با مدلسازی و
تحلیل هیدرولیکی شبکه به وسیله نرمافزار  WaterGEMSتأمین
شده است .بسته به میزان توانایی مدل در شبیهسازی رشایط
واقعی ،دقت این دادهها تغییر میکند .کامال مشخص است که
در هیچ حالتی این شبیهسازی صد درصد دقیق نبوده و لذا این
دادهها و به تبع آن نتایج حاصل از شبکه عصبی حتی در صورت
عملکرد بسیار خوب شبکه ،همواره درصدی خطای اجتناب ناپذیر
خواهند داشت.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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3-Transfer Function
4-Activation Function
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6-Bias or Offset
7-Network Architectures
8-Nash-Sutcliffe
9-Coefficient of Residual Mass
10-Coefficient of Determination
11-Root Mean Square Deviation
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چکیده

Abstract
Rangelands, as one of the most important natural ecosystems, play a prominent role in the production, support,
refinement, regulation, and culture of water. In other
words, the social life of water is related to the rangelands.
This article explores the relationship between rangelands
and water, examines their two-way action, and deals
with supporting and habitat, provisioning, regulating,
and cultural and information dimensions of rangelands
in the field of water. Rangelands determine various water-related capabilities due to the creation of an integrated socio-ecological system. Finally, to deal with water
shortages, restoration and preservation of rangelands
should be one of the basic activities of today's society.
Just as water is the savior of rangelands, these ecosystems
are the savior and refuge of water. Therefore, sustainability in the water supply is related to the biosustainability
of rangelands.
Keywords: Social Water, Biostability, Vegetation
Cover, Water Supply, Social-Ecological System.
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 نقش،مراتع به عنوان یکی از اکوسیستمهای طبیعی مهم
 تنظیم و فرهنگ، پاالیش، پشتیبانی،برجستهای در تولید
 زندگی اجتامعی آب به مراتع، به عبارت دیگر.آب دارند
 این مقاله با پرداخنت به موضوع ارتباط بین.مرتبط است
 کنش دو سویه آنها را بررسی میکند و به،مراتع و آب
حامیتی- زیستگاهی،تأمینکننده- تولیدی،ابعاد تنظیمی
 مراتع.فرهنگی مراتع در زمینه آب میپردازد-و اطالعاتی
،اکولوژیکی-به دلیل ایجاد سیستم یکپارچه اجتامعی
 در.تعیینکننده قابلیتهای مختلف مرتبط با آب هستند
 احیا و حراست از مراتع،نهایت برای مقابله با کمبود آب
باید به یکی از فعالیتهای بنیادین جامعه امروزی تبدیل
 مراتع نیز ناجی، هامنگونه که آب ناجی مراتع است.شود
 به، پایداری در تامین آب، بنابراین.و مامنی برای آب است
.پایداری زیستی مراتع مرتبط است
، پوشش گیاهی، پایداری زیستی، آب اجتامعی:واژههای کلیدی
.اکولوژیکی- سیستم اجتامعی،تامین آب

91

مقدمه

در نظام مدیریت مراتع ،عدم وجود تصویری شفاف و واضح از
کاالها و خدمات مراتع میباشد (شامخی و میرمحمدی.)1391 ،
در واقع شاید بتوان بیان کرد نامیدن واژه مرتع ،عنوانی ناقص بر
مجموعهای از اکوسیستمها است چراکه این عرصهها عالوهبر
کزایی و
ظرفیت چرا ،نقش برجستهای در حفظ تنوعزیستی ،خا 
تولید آب ایفا میکنند (جلیلی.)1398 ،
آب همواره یک رضورت اجتنابناپذیر است که برای توسعه
اجتامعی-اقتصادی و بقای حیات اکوسیستمها مورد بحث قرار
میگیرد (صمدی بروجنی و شمسایی .)1385 ،با این تفاسیر
اگر یکی دیگر از کارکردهای اکوسیستمهای مرتعی را ،حفظ
آب بدانیم ،نقش این اکوسیستم در چرخه هیدرولوژیکی حائز
اهمیت خواهد شد ( .)2015 ،Ngaruiyaبهاینسان کارشناسان
و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیطزیست ،مرتع را یکی
از ثروتهای چشمگیر ،برای نسلهای کنونی و آینده دانستهاند
(عوض پور و همکاران )1397 ،و معتقدند این رسمایه و دارایی
باید با وضعیتی بهرت از آنچه که تحویل گرفتهاند ،به نسلهای بعد
واگذار شود (احسانی و همکاران.)1386 ،
مراتع با حفظ آب ،موجب تغییر در کیفیت زندگی انسان میشوند،
زیرا آب ،منبع الهام بخش زندگی است و عالوهبر جنبههای فنی
و طبیعی ،رویکردی متنوع از جنس اجتامع و فرهنگ دارد .آب
رسچشمه قدرت ،همکاری و تضاد است .لغت آب ،واژهای درگیر
با احاد کل جامعه است .آب بهعنوان منبعی پویا ،توجه به ابعاد
اجتامعی همراه با عوامل فرهنگی چون اعتقادات ،ارزشها ،عادات
و سنتهای یک جامعه را گرد هم میآورد .یعنی آب علتی برای
شکلگیری زندگی است .براساس ارزشی که اجتامعات انسانی برای
آب قائل هستند آب یک کاالی عمومی و عینی در اکوسیستمهای
طبیعی است (رابینگن و واینربگ )1391 ،که گاهی انسان خواستار
تغییر در آن خواهد شد و همین امر موجب پیوند آب و مرتع
است .در نهایت نقش این پیوند در تشدید پیامدهای ناگوار طبیعی،
درمانی و سالمتی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتامعی بسیار حائز اهمیت
است (سبزهای و کولیوند.)1396 ،
برایناساس ،مطالعه حارض با هدف تعیین نقش و کارکرد مرتع در
زمینه آب ،سعی دارد جایگاه مرتع را بهوسیله آب برجسته کرده و
اهمیت وجود مراتع را در مقایسه با حالتی که کمرنگ و ناشناخته
است ،متامیز سازد .در این پژوهش ،جمعآوری دادهها و اطالعات
با مشاهده و بهصورت اسنادی (کتابخانهای) و بر مبنا تجزیه و
تحلیل کیفی میباشد .بهاینترتیب این روش مطالعاتی میتواند
راهکارهایی برای مقابله با خسارات احتاملی ،حامیت و حفظ
موقعیت مراتع ،افزایش بازدهی و تولید مراتع ،تبیین نقش مراتع
در تولید آب ،شناسایی مشکالت مدیریتی ،توسعه اقتصادی و رفاه
کشور و روشی برای برون رفت از چالشهای مدیریتی در حیطه
آب ارائه دهد .امید است نتیجه این پژوهش گامی خطیر در جهت
استمرار استفاده بهینه و پایا از مراتع و مدیریت آن باشد.

اکوسیستمهای طبیعی ،خدمات و کاالهای متعددی را بیدریغ و
سخاومتندانه در اختیار جوامع برشی قرار میدهند ( Thorntonو
همکاران.)2015،امادرکبرشدرموردجایگاهچنیناکوسیستمهایی
از وقتی هدفمند شد که اهمیت منابع طبیعی بهعنوان بسرتی برای
هر گونه توسعه و پشتوانهای برای حیات طبیعی جوامع انسانی
مشخصتر شد .با این وجود ،تخریب اکوسیستمهای طبیعی
بهعنوان یک معضل جهانی (سجادی و همکاران )1394 ،و اهمیت
آنها بهعنوان عاملی پویا و موثر بر رشایط زیستی ،فکر برنامهریزان و
سیاستگذاران را برای برآورد کاالها و خدمات اکوسیستمها از بعد
کمی و کیفی در بازههای زمانی مختلف به خود معطوف داشته
است (صابرفر و همکاران .)1397 ،دانش انسان نسبت به کاالها و
خدمات اکوسیستمهای طبیعی ،ناقص یا محدود است و در زمینه
ارزشگذاری این کاالها و خدمات ،ضعیف عمل کرده است.
آب ،رسچشمه هستی و گرانبهاترین نعمت خدادادی است .بدون
آب ،زندگی برروی این کره خاکی ممکن نیست ،به همین دلیل در
زندگی انسان اهمیت بسیار باالیی دارد .با در نظر گرفنت جمعیت
فعلی جهان كه بالغ بر  7/8میلیارد نفر میباشد ،توقع قانونی و
مرشوع جمعیت مذكور برای بهبود سطح زندگی ،نیاز روزافزون به
آب را گوشزد میکند (سلطانی و همکاران .)1398 ،البته باید در
نظر داشت که منابع آب شیرین محدود بوده و توزیع آن ناهمگن
است (سلطانی و همکاران .)1398 ،اما از آنجاییکه کشور ایران
جز مناطق خشک و کم آب است (داور پناه )1384 ،و گرمایش
جهانی و تغییر اقلیم بزرگرتین تهدید برای تنوعزیستی و معیشت
در کشورهای در حال توسعه میباشد ( ،)2014 ،Fieldتوجه به
کاالها و خدمات اکوسیستمهای طبیعی بهویژه مراتع در مورد تولید
و پاالیش آب ،امری حیاتی است.
مراتع بهعنوان گسرتدهترین بخش اکوسیستمهای خشکی
(کاویان پور و همکاران ،)1398 ،بیش از نیمی از وسعت کشور
را در برگرفتند (پیچند )1396 ،و جز مهمرتین منابع طبیعی
تجدیدشونده محسوب میشوند (ارزانی و همکاران.)1388 ،
بهاینترتیب ،مراتع ،رسمایهای ملی و با ارزشی هستند که از
عوامل مهم در فرایند توسعه به شامر میآیند (عوضپور و
همکاران .)1397 ،بااینوجود ،مراتع ایران در طی یک بازه زمانی
 50ساله ،تغییرات زیادی داشتند ،نقطه اوج این تغییرات بهویژه
در زمینه مدیریتی در سال  ،1339بعد از اصالحات ارضی و در
سال  1341بعد از ملی شدن مراتع به وقوع انجامیده است.
ازاینرو با ملی شدن مراتع ،حضور و جایگاه دولت پررنگتر شد.
نهادها و سازمانهای مرتبط از طریق قانونگذاری ،برنامهریزی و
سیاستگذاری ،اقدامات زیادی در جهت حفظ مراتع انجام دادند
(میردیلمی .)1394 ،اما با وجود این رویکردها ،مراتع ایران دچار
مشکالت متعددی هستند که امروزه یکی از بارزترین موضوعات
نرشیه آب و توسعه پایدار
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مرتع و تولید آب

برای افزایش ظرفیت مراتع با هدف حفظ آن از بعد تولید آب
اقدامات ذیل قابل انجام است:
الف) مدیریت و برنامهریزی منابع آب در مراتع
ب) عملیات آبخیزداری ()2014 ،Field
ج) امکانپذیری استحصال
د) انباشت و بهرهبرداری از سیالبها برای دستیابی به اهداف
چند منظوره بهصوص حل معضالت کمآبی در مناطق خشک و
نیمهخشک
ه) تعیین ظرفیت مراتع و تولید علوفه جهت تعلیف دام (ارزانی و
همکاران )1388 ،چراکه عالوهبر تامین آب مورد نیاز دام ،علوفه هم
برای رشد نیازمند آب است .باتوجهبه میزان خوش خوراکی و آب
موجود در علوفه ،نیاز آبی دام برطرف شده ،مرصف آب تقلیل یافته
و آب بیشرتی ذخیره و انباشت میشود .از اینرو میتوان با اجرای
روشهایی برای ذخیره نزوالت با هدف جمعآوری رواناب و کمک
به استقرار گیاهان مانند کنتورفارو یا شیار ،هاللی آبگیر ،ریپینگ
یا شخم عمیق ،فاروئینگ و پتینگ یا چاله کپه ،نسبت به افزایش
عملکرد محصول ،کاهش تولید رواناب و تولید آب در مراتع اقدام
کرد (قربانی مقدم و همکاران1394 ،؛ گرشاسبی و همکاران1394 ،؛
بزاده و همکاران .)1386 ،اما این
زرینآبادی و واعظی1395 ،؛ حبی 
روشها منیتوانند آخرین و موثرترین روشها باشند .به همین علت
باید از راهکارهای مدیریتی دیگری که تنها در محیط مراتع قابل
اجرا است و یکی از اهداف اصلی آنها حفظ منابع آبی در مراتع
میباشد؛ مانند طرحهای مرتعداری (رئوف یراد و همکاران)1394 ،
استفاده شود .از طرف دیگر ،با در نظر گرفنت بخش دامداری که
حدود هشت درصد از مرصف جهانی آب توسط انسان را شامل
میشود و افزایش میزان درجه حرارت سیاره زمین ،احتامل افزایش
این نسبت وجود دارد ( ،)2015 ،Miyanباید نسبت به بهینهسازی
دامداری و دامپروری اقدام شود .این بهینهسازی میتواند با مدیریت
درست دام و همچنین مدیریت تعداد و تنوع یا کیفیت دام صورت
گیرد (فالح قلهاری و همکاران.)1395 ،
اتخاذ سیستمهای مدیریتی چون ،سایهاندازی موجب کاهش 30
درصدی تبخیر و تعرق شده و با تامین منابع جدید آب (انتقال آب از
رودخانه با لولهکشی) ( Howdenو همکاران )2008 ،باعث کاهش
اسرتس و گرمای ناشی از ازدیاد دما ،تغییر ترکیب گله ،استفاده از
دامهایی با بازدهی باالتر و همچنین با تکنیکهای بومی و ساده
موجب مدیریت منابع آب نیز میشود ،این اقدام را میتوان راهی
برای رهایی از بحران در نظر گرفت (کاویانپور و همکاران.)1398 ،
به بیانی دیگر به دلیل نقش پر رنگ دام در مرصف آب ،محاسبه
فاصله اسکان دام تا مراتع ،بسیار مهم است چراکه جابجاییهای
اضافی روزانه را که بخشی از انرژی دام را هدر داده و منجر به
کاهش تولید میشود ،باید کاهش داد تا نقش مرتع در تولید آب
منایانتر شود (کاویان پور و همکاران.)1398 ،
برای رسیدن به یک نتیجه بهرت ،میتوان از شیوههای تکمیلی دیگری

مراتع ،منادی از اکوسیستمهای طبیعی ،با پوشش علفی خودرو
هستند که کارکردهای متنوع آن عبارتند از:
 -1تولیدی (علوفه مورد استفاده برای دامهای اهلی و وحشی ،تولید
چوب ،گیاهان دارویی و  -2 ،)....تامین اراضی مورد نیاز جهت توسعه
امورات کشاورزی ،شهرسازی و صنعتی (فرزانه پی و همکاران،
 -3 ،)1396تشکیل خاک و حاصلخیزی خاک -4 ،گرده افشانی و
تنوع ژنتیکی -5 ،تولید گیاهان دارویی -6 ،کنرتل بیولوژیکی و تنظیم
جریان هیدرولوژیکی (تنظیم و تولید آب و -7 ،)...کنرتل سیل و
کاهش فرسایش آبی و بادی -8 ،تفریحی و توریستی.
یکی از کارکردهای مراتع ،تامین آب است که به نقش اکوسیستم در
چرخه هیدرولوژیکی بستگی دارد (بستان و همکاران .)1397،کارکرد
تولید آب ،یکی از بیشرتین ارزشهای وجودی مراتع بوده و در بین
سایر کاالها و خدمات اکوسیستم مرتعی جایگاه ویژهای یافته است
(جعفرزاده و همکاران.)1398 ،
آب ،اصلیترین عامل تعیینکننده برای پراکنش دام و دسرتسی به
منابع آب ،در مرتع است و استفاده صحیح از همه بخشهای مرتع
و تنظیم فشار چرای دام را به دنبال دارد ( Lammelو همکاران،
 .)2011بنابراین استفاده دامها از علوفه موجود در مرتع ،به میزان
آب موجود در مرتع بستگی دارد .کمبود آب ،به طور چشمگیری
عملکرد دام را نسبت به کمبود مواد غذایی دیگر کاهش میدهد
( .)2015 ،Ngaruiyaعالوهبر میزان آب مورد نیاز برای رشب دام،
فراهم کردن آب کافی در همه زمانها برای حفظ سالمت محصوالت
دامی ،امری رضوری است ( .)2014 ،Fieldبه همین علت مراتع با
داشنت پوشش گیاهی ،نقش بهسزایی در حفاظت و نگهداری از
آب دارند و هر جا پوشش گیاهی انبوه یا مراتع غنی وجود داشته
باشد ،فرسایش خاک از طریق آب یا باد کمرت اتفاق میافتد و در
بارندگیهای شدید ،سیالبهای کمرتی جاری میشود.
بارندگی ،رضوریترین و مهمترین شاخص اقلیمی است (احسانی
و همکاران )1386 ،که بهعنوان یك متغیر در تولید علوفه ،نقش
اصلی ( Silvertownو همکاران )1994 ،دارد .پوشش گیاهی
مراتع سبب شده آب بیشرتی در زمین نفوذ کند و آبهای
سطحی مهار شود (ارزانی و همکاران .)1388 ،وجود پوشش
گیاهی مراتع موجب افزایش چشمهسارها ،دامئی شدن رودها،
پرشدن قناتها و همچنین زیاد شدن آبهای زیرزمینی خواهد
شد .اما در حال حارض بسیاری از مراتع ،به دلیل تخریب بیش از
حد ،با بحران سختی مواجه شد ه و با ادامه این روند کشور ما با
مشکالت متعددی مانند کمآبی ،سیلهای مخرب ،شنهای روان،
طوفان ،آلودگی محیطزیستی ،قحطی ،خشکسالی و حتی عدم
ذخیره آب در مخازن سدها به علت فرسایش خاک و انباشتگی
مخازن از گل و الیها رو بهرو میشود .بنابراین برجستهسازی
اهمیت مراتع در تولید آب رضوری است.
بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب
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مانند نظارت بر منابع آبی مشرتک ( ،)2012 ،Egeruاحداث بندها،
کنرتل و پخش سیالب برای جربان افت و باال آمدن سطح آب زیرزمینی
(گرشاسبی و همکاران ،)1394 ،استفاده از دستگاه تقسیم جریان
بهمنظور حفظ آبها به مقدار بیشرت در اکوسیستمهای بهاری و
انحراف به داخل فرورفتگیها ( )2020 ،Gurrieriو در نهایت با
احداث سازههای کنرتل آب بتنی ( Nicholsو همکاران )2018 ،که
مانند دروازههایی ،محافظ آب هستند میتوان مانع هدر رفت آب
شد ،بهره برد .برخی از دانشمندان در جنوب مادرید اسپانیا ،جهت
بررسی نقش مراتع در تولید آب دست به کار شدند و طی یک
رسی آزمایشات صحرایی اثبات کردند ،مقدار بارش شبیهسازی شده
منطقه ،با کارایی پوشش گیاهی در کاهش رواناب و رسوب ارتباط
معناداری دارد ( Vahabiو.)2008 ، Nikkami
صبح زاهدی و همکاران ( )1381و تلوری و شادمانی ( )1384نشان
دادند ،بهرهبرداریهای غیر اصولی سبب افزایش دبی اوج سیالب و
کاهش آبدهی میشود .وهابی و همکاران ( )1376بیان کردند در
مراتع قرق شده به دلیل عدم لگدکوبی دام ،افزایش تراکم و تنوع
گونه گیاهی ،تاج پوشش ،مواد آلی و بهبود ساختامن خاک ،میزان
آب ذخیره شده (صادقی و همکاران )1387 ،و در دسرتس ،نسبت به
مراتع فقیر و تحت بهرهبرداری غیر اصولی بسیار بیشرت است .تجربه
تعدادی از مرتعداران نشان داد ،زمانیکه علوفه بهصورت دستی
جمعآوری میشود ،میزان نفوذ و ذخیره آب به مراتب از زمانهای
دیگر بیشرت خواهد بود (صادقی و همکاران .)1383 ،همچنین
یوسف زاده و همکاران ( )1395دستیابی به بهرهوری بیشرت از آب
را در مرصف صحیح آب و حفظ تعادل آبخوانها میدانند و به
کاهش سهم تخصیص آب به بخش کشاورزی و بازتخصیص قسمتی
از آب رصفهجویی شده به مراتع ،نسبت به نقش مراتع در تولید و
مدیریت آب تاکید بیشرتی دارند.
در اراضی مرتعی احداث سدهای مخزنی بهعنوان ابزاری مؤثر ،در
بهرهبرداری و کنرتل منابع آب مورد تایید ،تاکید شده است (صمدی
بروجنی و شمسایی .)1385 ،الزم به ذکر است توجه به سیاستهای
مدیریتی اهمیت باالیی دارد ،بههمیندلیل کشوری مانند اسرتالیا
این سیاست را در اولویت قرار داده و خود را یکی از پیشگامان
در بهکارگیری نظام حسابداری آب معرفی کرده و این روند را برای
متام ایاالت خود در پیش گرفته است ( Vardonو همکاران.)2007 ،
منظور از نقش مرتع در تولید آب ،بهاین معنی نیست که پوشش
گیاهی مرتع ،آبی جدا از آب حاصل از نزوالت یا منابع آبی حامیتی،
تولید میکنند بلکه حضور پوشش گیاهی غنی ،به همراه شیوههای
مدیریتی ذاتی و مکمل در طرحهای آبخیزداری ،میتوانند راهی برای
بهرهبرداری پایدار و اصولی در جهت حفظ و ذخیره آب بیشرت باشند.
مسئوالن منابع طبیعی ،به دلیل بحرانهای پیشرو و مخاطرات
طبیعی ،باید بیمه شدن مراتع را بهعنوان یکی از راهکارهای رضوری
برای کاهش مخاطره و افزایش اطمینان خاطر در ذهن بهرهبرداران
برای رسمایهگذاری و مدیریت مراتع در نظر بگیرند .وجود بیمه برای
نرشیه آب و توسعه پایدار

مرتعدار ،انگیزهای برای حفاظت و نگهداری از مرتع در جهت حفظ
منابع آب کشور است .زیرا مرتعدار اطمینان دارد ،در صورت بروز
هرگونه خسارت ناشی از بالیای طبیعی ،از طرف سازمانهای ذیربط
مورد حامیت قرار گرفته و زیان وارده جربان میشود ()2015 ،Miyan
در مجموع حفظ طبیعت اصلی مرتع ،اصالح ،بهبود و احیاء آن
میتواند تاثیر بهسزایی در جهت ایفای نقش صحیح مرتع در تولید آب
داشته باشد .چرا که حضور آب ،عاملی برای رشد پوشش گیاهی است
و به طبع پوشش گیاهی ،ستادهای برای مدیریت و تولید آب است.
مرتع و پشتیبانی آب
آب مهمرتین مولفهای است که نقش زیستگاههای مرتعی را پررنگرت
از قبل جلوه میدهد و به همین سبب وجود مراتع بهعنوان یک
حامی در عرصههای طبیعی امری رضوری و غیر قابل انکار به شامر
میآید .در واقع مراتع ،گروههای كاركردی گیاهی 1را كه پاسخهای
نسبتاً مشابه به تغییرات محیطی دارند ،تشکیل میدهند (شهریاری
و همکاران .)1398 ،از اینرو ،در رشایطی که میانگین بارش سالیانه
کمرت از  300میلیمرت بوده و بافت خاک ریزدانه و عمق آن زیاد باشد،
کشت بذر و نهال که رشد آن منجر به افزایش تولید و پشتیبانی از
آب خواهد شد ،میتواند اولین راه برای جمعآوری ریزشهای جوی
در یک محل باشد (جنگجو.)1388 ،
گونههای گیاهی بهطور همزمان كاركردهای اكولوژیكی زیادی دارند
که تشخیص این گروههای كاركردی تا حد زیادی وابسته به اهداف
و مفهوم طبقهبندی است ( Nobleو  .)1996 ،Gitayطبقهبندیها
اصوالً براساس ویژگیهای گیاه از قبیل فرم ،تثبیت نیرتوژن ،عملكرد
رویشی ،اندازه برگ ،ویژگیهای برگ ،چگالی چوب و غیره است
( Dengو همکاران .)2008 ،در نتیجه مكانیسم بازخورد گیاه در
پشتیبانی از آب ،بستگی به گروههای کارکردی ،گونههای گیاهی
و تفاوت خاص زیستگاه در ویژگیهای زنده و غیرزنده خاك دارد
( Bezemerو همکاران .)2006 ،یکی از مفاهیم مهم در علم
اكولوژی ،بحث تنوعزیستی میباشد (مریدی و همکاران )1386 ،که
نوع و گونه گیاهی ،مشخصکننده نقش حامیتی گیاه و مقدار عنارص
موجود در خاک است.
در هر منطقه هر گونه خاص میتواند رشایط نگهداری آب مرتع
را تغییر دهد ،چراکه ترکیب و تنوع گیاهی عالوهبر تامین مواد آلی
(منبع اصلی غذای گیاه) ،اثر معناداری بر بیوماس 2سطحی خاک دارد
( Hectorو همکاران .)1999 ،از آنجاییکه مواد آلی در خاك سطحی،
بیشرت از خاك عمقی میباشد این امر موجب شده تا موقعیت
مناسبتری برای گیاهان علفی با سیستم ریشهای سطحیتر ،نسبت
به گیاهان چوبی ایجاد شود ( Nangendoو همکاران.)2002 ،
همچنین باال بودن تنوع ،غنا و یكنواختی گونهها در مراتع ،نشان از
جذب رطوبت بیشرت دارد که بهطور واضح حامیت از آب در مراتع
را تصدیق میمناید (حسینی.)1395 ،
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تقویت پوشش گیاهی در سطح مراتع بهخصوص مناطقی که
بارش باالی  280میلیمرت دارند ،بسیار قابل توجیه بوده و نقش
بهسزایی در پشتیبانی از آب دارد .از اینرو ،حاصلخیزی خاک،
توام با انتخاب گونههای مناسب و سازگار ،نقش مثبت و مفیدی
در افزایش خلل و فرج ،حامیت از آب ،نفوذ ،کاهش رسعت
رواناب سطحی و آبراههای دارد (وزارت جهادکشاورزی.)1388 ،
برای منونه ،یکی از کارکردهای بیوم گراسلند نشان دادن تغییرات
اقلیمی ،همراه با نوسانات پیوسته دما و رژیمهای بارندگی است.
بهاینمنظور بررسیها نشان داد گراسلندهای مرطوب ،نسبت به
تغییرات بارندگی حساس بوده و جایگاه خاصی در پشتیبانی از
آب دارند ( Knappو همکاران.)2005 ،
وابستگی و واکنش گیاهان نسبت به بارندگی تحت تاثیر عواملی
چون سیستم ریشه ،فرم رویشی ،زمان و كیفیت بارش متفاوت خواهد
بود .مقاومت برخی گیاهان مرتعی مانند گراسهای دامئی ،نسبت به
رشایط اقلیمی بیشرت بوده و با حضور در رشایط کم آبی از هدر
رفت آب جلوگیری کرده (احسانی و همکاران )1386 ،و میتوانند
در اقلیمهای متفاوت ( Navidiو  )2000 ،Abtahiنزوالت باران
را بهوسیله اندامهای هوایی ،جذب کنند و بهعنوان مانع فیزیكی
در برابر وقوع فرسایش و جریان رسوب عمل منایند (اسدالهی و
همکاران .)1394 ،همچنین پوشش تاجی گراسهای دامئی با تأثیر
بر توزیع ،قدرت و شدت بارش ،تبخیر و تعرق ،نفوذپذیری ،ظرفیت
نگهداری رطوبت در خاک ،توازن آب ،خصوصیات آب ،خصوصیات
فیزیكی و شیمیایی خاك را تغییر داده و سبب كاهش انرژی جنبشی
باران ،فرسایش و تولید رواناب شده و در نهایت با حامیت از آب،
كاهش حركت ذرات رسوبی را به دنبال خواهد داشت.
بارندگی ،به علت نقش دوطرفه مرتع و آب ،تاثیر بهسزایی در توسعه
شاخه ،ریشه ،تقویت گیاه و تولید آن داشته (احسانی و همکاران،
 )1391و به دنبال آن سیستم پیچیده گیاهی (مراتع) ،خدمات
پشتیبانی حیات مانند تولید مواد اولیه (مواد مغذی) و نگهداشت
آب را برعهده میگیرد (جعفرزاده و همکاران .)1398 ،بهاینترتیب
فرسایش خاک ،یکی از مهمرتین تهدیدکنندههای منابع آب و خاک
بوده (صفاری و همکاران )1397 ،که از این جهت پوشش گیاهی،
نه تنها عاملی برای ازدیاد ذخایر کربن آلی خاك میباشد ،بلکه مانند
عاملی برای حفاظت فیزیکی خاك ،در برابر بارش باران محسوب
میشود (بارانیان و همکاران .)1396 ،برای مثال ،گیاه آتریپلکس
در تابستان با ذخیره رطوبت و حفاظت از خاک و آب میتواند
مسافت طی شده توسط گوسفندان را به  3-2کیلومرت کاهش دهد
(قاسمی آریان و همکاران .)1392 ،عالوهبر گیاه آتریپلکس ،رویش
تعدادی از گیاهان بوتهای در مرتع ،که به دلیل عمق توسعه ریشه،
از رطوبت عمقی خاک استفاده کرده و به زند ه ماندن خود و رشد
برخی از گیاهان علفی کمک میکنند ،موجب شده محافظی در
مقابل فرسایش (احسانی و همکاران )1391 ،باشند .با این تفاسیر
وجود گیاهانی مانند ،گز ،توت روباه ،برگ نقرهای (اروشیا) ،اشنان،
بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب

 K.prostate ،Tamarix ramosissimaو هزاران گیاه دیگر در
عرصههای مرتعی میتواند عالوهبر زیبایی و خاصیت دارویی از نظر
استقرار ،شادابی ،نوع پوشش گیاهی نسبت به دیگری برتری داشته
(میرداوودی )1393 ،و یا با افزایش نسبت سطح ذخیره نزوالت به
سطح کشت ،در تولید و رشد گونه دیگر موثر بوده و به غنی شدن
مراتع جهت حامیت از آب کمک مناید ( Liو همکاران.)2005 ،
میزان وابستگی و نیاز به رطوبت در گیاهان متفاوت است ،رسما یا
گرما تعیین کننده فصل کشت میباشد و گیاه را در تحمل سختیها
یاری میکند (قربانی مقدم و همکاران .)1394 ،از تحقیقاتی که
عبداللهی و همکاران ( )1385برروی تیپ گیاهی اشنان انجام دادند،
مشخص شد این گیاه نسبت به شوری مقاوم بوده و در مناطقی
با سطح آب زیرزمینی باال ،به آسانی رشد کرده و سپر حفاظتی
برای خاک است چراکه با جذب رطوبت حاصل از بارش ،بخش
قابل توجهی از انرژی قطرات باران را کاهش داده ،از اثر پاشامنی
آن جلوگیری کرده ،باعث استحکام تراکم خاک شده ( Zhangو
همکاران )2010 b،و درصد رواناب را تقلیل داده تا میزان آب قابل
دسرتس گیاه ،افزایش یابد ( Liو همکاران .)2005 ،مراتع با پوشش
گیاهی مناسب و غنی ،بسرت را برای پشتیبانی و حامیت از آب ،در
مناطق خشک و نیمهخشک مهیا میسازند.
مرتع و تنظیم آب
تامین آب با کیفیت مطلوب یکی از مباحث مهم برای توسعه پایدار
در اواخر قرن بیستم بوده است .در این زمینه ،تحقیقات زیادی وجود
دارند که روابط بین پوشش گیاهی و آب شیرین توام با کیفیت مناسب
را در مناطق معتدل ،حارهای و حتی در مناطق نیمهخشک ثابت
منودند .مراتع در ابعاد مختلف بهویژه تنظیم جریان آب در طبیعت،
نقش چشمگیری دارند ( Caskeyو  .)1969 ،Tenureبه همین دلیل
در سال  ،2002مدیریت عرصههای مرتعی بهعنوان کلیدی برای
تامین آب شیرین قلمداد شد و حفاظت آب به دو کارکرد ،خدمت
تنظیم و خدمت تامین و عرضه آب تقسیم شد .خدمت تنظیم آب،
به نقش اکوسیستمهای طبیعی در تنظیم جریانهای هیدرولوژیکی
وابسته میباشد (بستان و همکاران.)1397 ،
گردش آب ،در یك فضای محدودتری از طبیعت مانند حوضه آبخیز
میتواند اثر پوشش گیاهی مراتع را در كاهش مؤلفه سیالب ،رواناب
و در افزایش ذخیره ،نفوذ و تنظیم جریان آب به خوبی نشان دهد
(تلوری و شادمانی .)1384 ،از این پس ،نفوذ آب به درون خاك و
ب عنوان یکی از منادهای بیان کننده کیفیت،
پارامرتهای آن باید 
استفاده شود .از اینرو ،وجود گیاه در مرتع ،انعکاسی از تعادل
بلندمدت میان نفوذ باران و مقدار تبخیر تحمیلی از سوی محیط و
میزان آب ذخیره شده در خاك بهعنوان یك متغیر اصلی است ،زیرا
درصد رشد گیاه و عوامل دیگر میزان تنظیم آب را تحت تأثیر قرار
میدهند (قیومی محمدی و همکاران.)1392 ،
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بین مقدار بارندگی و رطوبت خاك ،یا میان رطوبت خاك و تولید گیاه
در مراتع ،ارتباط مستقیمی برقرار است (تلوری و شادمانی .)1384 ،با
این حال کمبود یا عدم پوشش گیاهی ،مراتع را با وضعیت حساسی
روبهرو کرده است .آلودگی آب ،کمبود ،هدر رفت و بهرهبرداری
ناکارآمد باعث عدم دسرتسی صحیح به منابع آب برای مصارف
گوناگون شده و آن را به یکی از موثرترین موانع رشد و توسعه پایدار
در منطقه تبدیل کرده است (کر مزادی .)1397 ،بهعبارت دیگر ،با
رسعت گرفنت فعالیتهای برش مانند گسرتش صنایع ،احداث سدها و
ب رو به كاهش گذاشته و از بعدی دیگر ،سدی
غیره ،کیفیت منابع آ 
در مقابل رویکرد تنظیمی مراتع نیز شده است.
خاك مراتع با داشنت مواد آلی نسبتاً زیاد و ساختار مناسب ،همیشه
مورد توجه کشاورزان بوده و این خصوصیات ،موجب تغییر در کاربری
مراتع به اراضی کشاورزی شده ،بهنحویکه این تغییر باعث شور
شدن پیوسته خاك و آب شده و تسهیل کننده فرسایش سطحی و
رسایتدهنده رسوبات ریز ،سموم کشاورزی ،مواد مغذی به آبهای
سطحی شده (قیومی محمدی و همکاران )1392 ،و کیفیت آب را
کاهش داده است.
آلودگی آب ،یکی از نگرانیهای روبه رشد است ( Kartheو همکاران،
 .)2017برای مثال ،كودهای مورد استفاده در مزارع ،ممکن است وارد
رودخانه شده و غلظت عنارص غذایی را در آب افزایش دهند .به تبع،
عنارص غذایی میتوانند منجر به كاهش اكسیژن محلول در آب و ایجاد
اختالل در حیات سیستمهای آبی شوند .در نهایت این موقعیت ،لزوم
تحلیل و پیشبینی كیفیت آب در رشایط آتی را طلب میکند (Alam
و همکاران .)2017 ،از اینرو ،منابع بزرگ آالینده نظیر فاضالبهای
شهری و صنعتی یا زهآبهای كشاورزی ،بر غلظت آالیندهها در
رودخانه تاثیر گذاشته و زمانیکه دبی رودخانه کاهش مییابد متعاقبا
غلظت آالیندهها بیشرت شده (سلطانی و همکاران )1398 ،و صدای
زنگ خطر مرتع برای تنظیم کیفیت آب شنیده شده است.
آبهایی با شوری باال و یا حاوی عنارص سمی ،ممکن است سالمت
دام را به خطر انداخته و یا گوشت و شیر آنها را غیرقابل استفاده
سازد .همچنین کیفیت نامناسب آب ،روی بازه تولید تاثیر نامطلوب
داشته و برای همین در تعیین قابلیت استفاده از آب باید رشایط
منطقه ،جایگزینهای دیگر ،سن و نژاد دام و ترکیب غذایی آنها
را در نظرگرفت (مهدوی .)1374 ،پس با آگاهی بیشرت از مراتب
تغذیهای و سوخت و ساز بدن دام و روشهای مدیریت مرتع،
میتوان عملکرد دام را بیشرت و دسرتسی و کیفیت آب را برای
سالمتی و بهرهبرداری افزایش داد ( Nardoneو همکاران.)2010 ،
در نتیجه بررسی كیفیت آب ،امری رضوری و اجتنابناپذیر است
(سلطانی و همکاران.)1398 ،
جهت پایش تغییرات كیفیت آب ،روشهای گوناگونی مانند رگرسیون
و رسیهای زمانی ،آزمونهای آماری ،روشهای چند متغیره و غیره
وجود دارد ( Foxو همکاران .)2017 ،رسی زمانی ماهانه مانند
پارامرتهای كیفیت آب شامل یون سولفات ،هدایت الکرتیکی ،نسبت
نرشیه آب و توسعه پایدار

جذب سدیم ،یون کلر ،بیکربنات و  pHاست .بهاینسان ،رهیافتی
توسط  Boxو همکاران ( )1994بهعنوان مدلی در نظرگرفته شد كه
شامل سه مرحله تخمین پارامرتها ،كنرتل پارامرتها و تشخیص مدل
میباشد .از اینرو ،رشکت آب منطقهای استان اصفهان دادههای
مربوط به یونهای کلسیم ،سدیم ،بیکربنات منیزیم ،کربنات،
سولفات ،کلر ،هدایت الکرتیکی ،نسبت جذب سدیم ،دبی ،PH ،متام
ذرات محلول و کدورت را جمعآوری کرده و از میان این پارامرتها،
نسبت جذب سدیم ،یون سولفات ،یون بیکربنات ،هدایت الکرتیکی،
یون کلر و  PHرا برای بررسی از بقیه مهمرت دانسته (سلطانی و
همکاران )1398 ،و آنان را مالکی برای سنجش کیفیت آب ،در عرصه
مراتع معرفی کرده است.
پایش کمی و کیفی عنارص مشخص میکند ،کیفیت خاک و ظرفیت
و نقشهای آن در عرصه طبیعی ،بهرهگیری گیاه و دام را بهطور
پایدار تامین کرده ،کیفیت آب و هوا را افزایش داده و سالمت انسان
و محیط زندگی او را تامین میکند (نظری سامانی و همکاران،
 .)1397به همین علت برای بهبود کارایی در مرصف و کیفیت آب ،از
طریق راههای مختلف بهخصوص حفظ رطوبت و افزایش نگهداری
آب در خاک پژوهشهای زیادی صورت گرفته است .یکی از این
راهها جهت کاهش رواناب و نفوذ عمقی استفاده از مواد شیمیایی
جذبکننده رطوبت با هدف تأمین آب مورد نیاز گیاهان ،رشد بیشرت،
تاثیر مستقیم پوشش گیاهی بر تنظیم آب و کاهش اثرات زیانبار
خشکسالی میباشد (داور پناه.)1384 ،
شایان ذکر است چگونگی ذخیره آب مهم بوده ،چراکه فرایند
ذخیرهسازی آب با کاهش جریان به طرف خروجیها ،آلودگی را نیز
افزایش خواهد داد ( Karimovو همکاران .)2012 ،از اینرو ،مرتع
با داشنت فرم فرشدهتر از پوشش گیاهی ،نقش بهسزایی در بهبود
شاخصهای عملکردی از جمله نفوذپذیری ،پایداری و چرخه عنارص
غذایی در مقایسه با اشکال نسبتا فرشده و نیز گونههای چوبی دارد.
بهطوریکه هرچه ارتفاع گونههای چوبی کمتر باشد ،عملکرد آنها
در پایداری خاك بیشرت خواهد شد ( Heshmatiو .)2016 ،Kamali
برای تعیین نفوذپذیری از فاکتورهایی مانند پوشش گیاهی چند
ساله ،درجه تجزیه شدگی الشربگ ،منشاء مواد رسوبگذاری شده،
بافت خاك ،آزمون پایداری ،پستی و بلندی سطح خاك ،نوع و شدت
فرسایش استفاده شده (موقری و خالصی )1397 ،که همگی در
عملکرد تنظیمی مراتع نقش مهمی دارند.
تعیین پایداری خاک ،از طریق شاخصهای حفاظت خاك ،خرد
شدن سلهها ،پوشش کریپتوگام ،مواد رسوبگذاری شده ،نوع و
شدت فرسایش ،آزمون پایداری و ماهیت سطح خاك نیز مشخص
میشود ( Tongwayو  .)2003 ،Hindleyاز این جهت ،الیههای از
الشربگها نیز سطح خاك را محافظت و با ایجاد ناهمواری سطحی،
از گسستگی ذرات خاك جلوگیری کرده ،رسوبات معلق آب را جذب
و حركت خاك دانهها را به سمت پایین شیب به حداقل میرساند
( Wangو 2001 ،Zhang؛  Zhangو همکاران2003 ،؛ Casermeiro
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و همکاران2004 ،؛  Miyataو همکاران2007 ،؛  Gomiو همکاران،
 .)2008همچنین با افزایش آب و كاهش حرارت ،وضعیت مرتع بهبود
یافته و جهتگیری مثبتی شکل میگیرد (قامئی و عابدی.)1388 ،
در مراتع غنی از پوشش گیاهی ،امالح جذب شده توسط گیاه در
ساقه و برگهای آن تجمع یافته و موجب تقلیل آالیندههای آب
و ارتقاء کیفیت آن خواهد شد (عبداللهی و همکاران .)1385 ،از
دیگر عواملی که با تاثیر بر مرتع و پوشش گیاهی کارکرد تنظیمی
مرتع را با مشکل روبهرو میکنند خشکسالیها هستند ،که موجب
کاهش تولید و تأثیرات مخربی چون ،فرونشست زمین ،از دست
رفنت تنوعزیستی ،شور شدن خاك و منابع آب زیرزمینی میشوند
(کر مزادی .)1397 ،فرسودگی منابع آبی ،سبب اختالل در کارکرد
مراتع ،بدتر شدن کیفیت آب و کمبود بیشرت آن شده که به شدت
برروی اقتصاد و رفاه کشور تأثیر منفی دارد (.)2016 ،Demin
بینظمی در عملكرد یا نابودی اكوسیستمهای مرتعی بهخصوص در
زمینهای کوهستانی و شیبدار ،نه تنها به افزایش شدت فرسایش
خاك کمک میکند ،بلكه منجر به شسته شدن الیه سطحی غنی از
مواد آلی میشود ،این روند كاهش ظرفیت نگهداری آب را در پی
خواهد داشت .همچنین با افزایش حجم رواناب ،تغییر کارکردهای
تنظیم و ذخیرهسازی آب ،مراتع متحمل آسیبهای بسیاری خواهند
شد (مربقعی .)1389 ،بنابراین با افزایش پوشش گیاهی ،شدت
سیالبها كاهش و سهم دبی رودخانه افزایش مییابد (صمدی
بروجنی و شمسائی.)1385 ،
افزایش پوشش گیاهی دو فایده دارد -1 :از شستو شوی خاک و -2
از فرسایش خاک جلوگیری میشود (کاویانپور و همکاران.)1398 ،
فرسایش خاک یک مبحث جهانی است و از کیفیت آب و
بزایی و احتامل رخداد سیل را
حاصلخیزی خاک کاسته و رسو 
افزایش میدهد (کاویانپور .)1394 ،مطالعات کشور چین نشان داد
هدر رفت فسفر و رسوب حاصل بهوسیله جریان سطحی با افزایش
پوشش گیاهی کاهش مییابد ( Zhangو همکاران .)2010a ،برای
تایید این امر نویسندگان ادعا کردند ،ایجاد اكوسیستم زیر اشكوب،
موجب بقای میكروارگانیسمها و فعالیتهای خاكسازی شده و
در این بین گیاهان زیر اشكوب با مرصف نیرتاتها ،از ورود مواد
غذایی حاصل شده از الشربگها و یا جذب شده امتسفری به آبهای
زیرزمینی جلوگیری کرده و از آلودگی آب میکاهند .گونهای بهنام
توسکا ،از انتقال و جذب نیرتات از الیههای زیرین خاك و ورود آن
به آبخوانها مامنعت میکند (تلوری و شادمانی .)1384 ،این گونه
درختی ،ب هواسطه خاك غنی از هوموس و مواد آلی ،باعث جذب
بیشرت آب در خاك شده و نفوذ آب در افقهای تحتانی خاك را
افزایش میدهد كه به تغذیه سفرههای آب زیرزمینی کمک میکند
( De Grootو همکاران .)2002 ،در کل مراتع ،عرصههای طبیعی
هستند که اگر به حساب ماهیانه آب آنها ،خدشه وارد نشود ،در
قبال دریافت آب کافی ،مسئوالنه از آن استفاده کرده و آب را تنظیم
میکنند .چه بسا مراتع بهرتین تنظیم کننده آب هستند.
بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب

مرتع و فرهنگ آب
وجود آب بهعنوان منشاء حیات ،موثر در ایجاد نظم و پیدایش متدن
برشی ،امری اجتنابناپذیر است .بنابراین منزلت آب ،در فرهنگهای
گوناگون برشی به تناسب موقعیت طبیعی ،رشایط اقلیمی ،تعداد،
چگونگی و مقدار آب در دسرتس ،شیوه معیشت و درصد پیرشفت
فناوری را در هر رسزمینی متفاوت خواهد ساخت .از اینرو ،منابع
آب سامل و مورد اطمینان به دفع بهداشتی فاضالب ،سالمتی و رفاه،
شهرها و جوامع پایدار ،انرژی مقرونبهرصفه و پاك ،مرصف و تولید
مسئوالنه ،زندگی زیر آب ،زندگی روی زمین و اقدامات اقلیمی
مربوط میشود .الزم به ذکر است به دنبال این عوامل ،پنج هدف
نبود فقر ،نبود گرسنگی ،صنعت ،نوآوری و زیرساخت ،کار مناسب،
رشد اقتصادی و کاهش نابرابری وجود دارد که بدون حضور آب
تحقق نخواهد یافت .از این جهت اجرای صلح و عدالت ،با وجود
نابرابری در دستیابی به منابع آب و کمبود آن ،محقق نخواهد شد.
با قطعیت میتوان بیان کرد مهمرتین شاخص در بین اهداف
توسعه پایدار ،آب است که بروز اختالل در تأمین آن ،متام اهداف
رفاه و توسعه انسانی را در برخواهد گرفت (گریفیتس.)1390 ،
عنارص اقلیمی ،مهمرتین عامل تأثیرگذار بر رشایط پوشش گیاهی
مراتع میباشند .بههمین علت پیشبینی واکنش تنوعزیستی به
تغییر اقلیم ،بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است ( Dillonو
همکاران2010 ،؛  McMahonو همکاران .)2011 ،لذا مراتع ،طیف
وسیعی از کارکردها ،تولیدات ،کاالها و خدمات رضوری برای زندگی
انسان نظیر خدمات تولیدی همچون غذا ،آب ،سوخت و فیرب توام با
خدمات تنظیمی همچون تعدیل بیامریها ،ترسیب کربن ،خاکهای
حاصلخیز ،آب آشامیدنی سامل و خدمات فرهنگی حامیتی را برای
جامعه مهیا میسازند ( .)2008 ،Skaggsاز اینرو کارایی هر نظامی با
لحاظ کردن ابعاد پایداری (اقتصادی ،اجتامعی و اکولوژیکی) مشخص
خواهد شد .پس یکی از ابزارهای مهم مدیریت و بهرهبرداری از مراتع
توجه به مقدار تولید بهویژه علوفه ،بهعنوان یک ویژگی بومشناسی
میباشد که با مسائل فرهنگی ،اقتصادی و اجتامعی بهرهبردارها
(مانند تعداد بهرهبردار ،تعداد دام ،سطح مرتع و )....ارتباط ،مستقیم
و غیرمستقیم دارد ( Arzaniو همکاران2005 ،؛ مقدم.)1393 ،
باتوجهبه جایگاه مراتع و فرهنگ آب در زمینه اقتصادی و اجتامعی،
لزوم برنامهریزی برای آینده بهرهبرداران با لحاظ کردن دانش و
تجربیات آنان امری الزامی است ( Polleyو همکاران .)2013 ،در
حقیقت دانش بهرهبرداران محلی ،ریشه در عقاید دیرینه داشته و از
دیدگاه مردم که منایانگر باورها و تسلط بر علوم مختلف است نشات
گرفته است (1973 ،Riggs؛  Aziboو.)2015 ،Kimengsi
انسان از محیط پیرامون مرتع ،واژه آب را به امانت گرفت تا رمزگشایی
کند .آب رمز متام چیزهایی است که به شکل بالقوه موجود است.
آب رسچشمه موهبات هستی و منادی از تطهیر و نوزایی سبز
است (ویسی .)1386 ،آب در رشق و غرب از منظر مرصیان خلوص
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جادویی برگرفته از طبیعت (مرتع) است که جنبهای منادین و حیات
بخش دارد .ریخنت آب بر زمین در مراسم تدفین ،موجب زنده شدن
متوفی در جهان دیگر و رفع امراض و رشارتها خواهد بود (هال،
 .)1380به بیانی دیگر ،آب مظهر تفکر انسانی است.
واژه آب برگرفته از روابط انسانی ،فرهنگی و حوادث است چراکه
ترکیب واژگانی چون ،آبریزگان تاکیدی بر این محتوا است .این
اصطالح ،به جشنی اطالق میشد که در روز سی بهمن ماه برگزار
شد و شاه عباس این جشن را در زمان جلوس خود در چهارباغ
برگزار میکرد .از دیگر فرهنگهای آبی برگرفته از طبیعت (مراتع)
نقاشیهای ایران باستان بود که نقش گیاهان مرتعی و درختچهها
را بر دیوارهای تخت جمشید ترسیم میکرد و آثار آبیاری حاصل از
آ نرا به تصویر میکشید (شارپ .)1343 ،تران هرسایی و آوازخوانی در
زمره آب نیز از این قبیل هرنها است .در آن زمان ،عواطف مشرتک
مردمان به مرحله ظهور میرسید و راهی برای کاهش فشار جمعی و
غمهایشان بود .مانند ترانههایی که برای روزهای کمآبی مرتع ،جهت
طلب کردن آب خوانده میشد (دوستی و بهرامی سامانی.)1388 ،
آب ،عنرص مقدس ایرانیان باستان است .از دوران باستان ،جهانبینی
کهن و از ایرانیان باستان ،سومریها به نقشآفرینی آب در جهان
هستی معتقد بودند .مورخان ،ایرانیان را بهعنوان ستایشگران آب نام
میبرند و میگویند ،معرف آنان مراسمی با نام هرودوت بوده است و
طی این مراسم به آب قربانی و هدیه میدادند و یا نام بردن از آبان
بهعنوان فرشته آبها یکی از اصیلترین نامگذاریها در ماه آبان است
و آن را عید مینامیدند و یا تصوری از آبانگاه ،فرشتهای موکل بر آب
که در ذهنشان تجسم میکردند .آبانگاه ،خاص روز دهم فروردین
است ،اگر در آن روز در طبیعت (مرتع) باران ببارد آبانگاه مردان است
و اگر در آن روز باران نبارد آبانگاه زنان است .در واقع استفاده از این
آب برحسب بارش یا غیر آن ،شگون و مبارک است (دهخدا.)1362 ،
مرصف آب بهعنوان یک الگوی رفتاری متاثر از آداب و سنن ،سالیق،
تبلیغات ،آموزههای دینی و سایر جنبهها است .مهمرتین مصداق
مرصف در زندگی انسان آب است و نقش پررنگی در شکلگیری
فرهنگ ایرانی دارد .آب ،مهم ترین فاکتور برای حفظ حیات پوشش
گیاهی و موجودات است ،برای آبیاری مزارع ،مراتع ،کشاورزی،
صنعتی ،مصارف خانگی ،تجاری و تولید مواد غذایی امری بسیار
رضوری است .این کاالی بیرنگ ،ارزشی به اندازه حیات دارد
(دوستی و بهرامیسامانی .)1388 ،انسانها برای مصارف شخصی
از آب با استفاده از روشهایی چون سیستمهای انتقال آب بهره
میگرفتند و آب برایشان تصویر منایشی زیبایی در باغهای ایرانی
بوده است که در سیستم آبیاری مرتعی برای منایش فرهنگ آب از
آب مناها ،تعبیه فوارهها ،استخرها ،آبشارها ،شرتگلوها و آببندها
استفاده میشد (نق یزاده )1382 ،و بخشی از فرهنگ آنها را شکل
داد .برای مثال ،باغ فین کاشان و عقیده مردم به آب درمانی ،از این
دسته موارد است .بهطورکلی انسانها در هر فرصتی سعی در کشف
و ذخیره آب داشتند (خرسوی.)1378 ،
نرشیه آب و توسعه پایدار

موضوع مهمی دیگری که پیوند مرتع و فرهنگ را با آب تصدیق
میکند دریافت محصوالت دامی مرتع به منزله یک کاالی رضوری
برای امنیت غذایی جمعیت جهان است (1973 ،Riggs؛ Aziboو
 .)2015 ،Kimengsiیکی از کارکردهای مهم مراتع تولید گوشت و
فراوردههای لبنی میباشد ( Henryو همکاران2012 ،؛ ،Miyan
 ،)2015مراتع بهعنوان منبع تولید آب ،علوفه ،گوشت و خاک نقش
مهمی را در اقتصاد کشور ایفا میکنند .از اینرو ازدیاد بهرهبرداران
و تعداد دام در مراتع هامهنگی میان تولید و برداشت را از بین
برده ،زیرا گاهی تعداد دام کم است و بهرهبردار زیاد و یا گاهی
تعداد دام زیاد بوده و علوفه کم و مشکالتی از این قبیل که تأثیر
فرهنگ را ه مراستا با نقش مراتع به منایش میگذارد (نوروزی و
همکاران.)1398 ،
در موضوعات پیرامون فرهنگ آب ،جهت انجام طرحهای مشارکتی،
هزینه و زمان دو عامل حائز اهمیت است و بررسی رسعت گردش
اعتامد ،همکاری در بین بهرهبرداران ،اتحاد و یگانگی و زمان و
هزینه جهت هامهنگشدن آنان ،در سیاستهای مشارکتی
مرتع ،بسیار مورد توجه میباشد (جنتی چنار و همکاران1399 ،؛
کالهی و پایسته1399 ،؛ مرادی و کالهی1399 ،؛ میرزایی و کالهی،
 .)1399همچنین رسعت کم گردش پیوند اعتامد ،همکاری و عدم
اتحاد در میان بهرهبرداران از چالشهای خطیر در سازماندهی
مدیریت مشارکتی مرتع در این عرصه است (عوضپور و همکاران،
 .)1397اعتامد میتواند یک عامل تسهیلگر در حل تعارضات بین
بهرهبرداران در فرآیند مدیریت مشارکتی مرتع ،بهویژه در مکانهایی
که مالکیت مشاعی در میان بهرهبرداران رایج است ،باشد (Kolahi
و همکاران2012 ،؛ 2014a ،2013؛ 2014b؛ 2014c؛ Khashtabeh
و همکاران.)2020 ،
اعتامد زیاد در بین بهرهبرداران ،سبب باال رفنت آگاهی افراد در شبکه
و همکاری آزادانه آنها در اقدامات جمعی ،وابستگی به عرف و
سنتهای محلی در رابطه با روشهای بهرهبرداری از مراتع شده
و حس مسئولیتپذیری افراد نسبت به بهرهبرداری و حفاظت از
آن افزایش مییابد .در نهایت تاثیر بسیار مطلوبی بر روند مدیریت
مشارکتی مرتع خواهد داشت ( Prettyو  .)2001 ،Wardبهگونهای
که با رشوع ارتباطات شبکهای میان بهرهبرداران و استفاده از فکر و
عمل گروهی ،مرتع حرکت مناسبی را از وضعیت موجود به وضعیت
مطلوب طی خواهد منود (عوضپور و همکاران .)1397 ،بهاینترتیب
یکی از مهمرتین شاخصهای کنرتلکننده این روابط ،مدیریت میزان
آب مورد نیاز گیاه است که خود نیز تحت تاثیر فاکتورهایی از قبیل
دما ،بارش و بافت خاک میباشد.
بروز بالیایی چون سیالبهای شدید و مخرب و خشکسالی،
ناپایداری دامنهها ،گرد و غبار و افت منابع آب زیر زمینی را
به دنبال دارد که باعث آسیبهای جربانناپذیر محیطزیستی،
بیثباتی اجتامعی و فقر اقتصادی میباشند (گرشاسبی و همکاران،
 ،)2002( World Economic Forum .)1394در گزارش پایانی
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ساالنه خود ،بحران آب را به علت تأثیر بالقوه آن به منزله بزرگرتین
خطر جهانی در نظر گرفته و این خطر را بهخصوص در مناطق
کمآب ،تهدید بزرگرتی بهشامر میآورد زیرا در آیندهای نه چندان
دور به سبب تغییرات اقلیمی ،نوسانات چرخه آب جهانی شدت
خواهد گرفت ،بهطوریکه مناطق مرطوب ،مرطوبتر و مناطق
خشک ،خشکتر خواهد شد (کر مزادی )1397 ،به دنبال این
موضوع ،چشماندازهای طبیعی جهان ،بنابر فعالیتهای انسانی
به شدت در حال تغییر میباشند ( Chuaiو همکاران.)2013 ،
تخریبهای انسانی و فشارهای ناشی از آن ،تاثیر قابل توجهی بر
تركیب گونههای گیاهی در عرصههای مرتعی و یكپارچگی آنها
دارد ،این امر موجب كاهش تنوع و غنا گونههای گیاهی میشود
(پیچند .)1396 ،با این تفاسیر مامنعت از تخریب مراتع ،موجب
پایداری آب شده و حفظ تنوع زیستی را برای ادامه حیات برش
به دنبال دارد.
فرهنگ غلط استفاده از آب موجب برداشت بیرویه و مازاد برتوان
تولیدی مرتع که ناشی از ازدیاد تعداد دام ،جمعیت بهرهبردار و
موارد دیگری مانند ،چرای مفرط و زودرس ،بوتهکنی ،استفاده
بهعنوان گیاهان دارویی و تبدیل مراتع به اراضی کم بازده بدون
توجه به توانایی اکولوژیکی مرتع بوده که منجر به کاهش پوشش
گیاهی و کاهش تولید علوفه شده است (مقدم .)1393 ،توجه برش
به دامداری ،همزمان با فشار چرا ( Malekpourو همکاران)2011 ،
و به دنبال آن تقلیل بازگشت بقایای گیاهی به خاک و کربن وارده
به اکوسیستم ،کمرت از مقدار کربن خروجى شده (پیچند)1396 ،
و تراکم پایین گیاهان مرتعی در رشایط مساوی ،میزان دریافت
نزوالت جوی و نفوذ عمقی آب به خاک را کمرت کرده که در نتیجه
آبشویی کمرت منجر به افزایش درصد آهک خاک سطحی و همچنین
افزایش میزان  PHمیشود .این تغییرات موجب بروز مشکالتی در
محصوالت دامی و امنیت غذایی خواهد شد .به همین دلیل آب را
مهمرتین فاکتور برای پراکنش دام مطرح کردند (ارزانی و همکاران،
 )1388که تحت تاثیر تغییرات اقلیم (آب و هوا) و رقابت فرهنگی
قرار دارد ( Rosegrantو همکاران.)2009 ،
بروز خسارات فراوان در سطح مراتع نیاز به راهکارهای پیشگیرانهای
مانند کاهش تعداد دام ،افزایش تولید و افزایش سطح مرتع دارد.
عالوهبر موارد فوق میتوان در این زمینه به توازن دام و بهرهبردار،
تغییر شیوه دامداری با ایجاد مشاغل جدا از مرتع اشاره کرد که
موجب هامهنگی تعداد بهرهبردار با توان تولیدی مرتع خواهد شد
.این امر منجر به ایجاد تعادل و برقراری ارتباط معنیداری میان
تولید و تعداد بهرهبرداران میشود (رئوف یراد و همکاران.)1394 ،
همچنین میتوان از دامداری مبنی بر مرتع به سمت دامداریهای
صنعتی یا نیمهصنعتی و مصمم در اجرای برنامههای اصالحی،
استفاده شود که شاید بیشرت از هر راهکار دیگری مثمر مثرتر باشد.
در این راستا ،واگذاری تسهیالت کمبهره و بلندمدت هم ،میتواند
کمک شایانی در خصوص این امر باشد.
بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب

(رئوف یراد و همکاران .)1394 ،توجه به مراتع ،دلیلی بر نقش مرتع،
بهعنوان زمینهای برای تحوالت اجتامعی ،اقتصادی ،ایالت و عشایر
ایران است و اهمیت ویژهای برای پیوند فرهنگها دارد .شناخت
پوشش گیاهی و تعیین وضعیت مرتع با بهرهگیری از روشهای
شناخته شده ،در استفاده بهرت از آن و جلوگیری از خساراتها
و رعایت تعادل موثر خواهد بود (فرزانهپی و همکاران.)1396 ،
محصوالت مورد برداشت مراتع برای بهرهبرداران یا طبیعتنشینان
تنها گوشت نیست و آنها از اثرگذاران مستقیم بر مراتع به شامر
میآیند ،که آگاهی از دانش و بینش آنان نسبت به مشکالت ،در
مدیریت مراتع حائز اهمیت است (محمدی و خاتونآبادی.)1378 ،
از طرف دیگر ،گیاهان دارویی به علت تغییرات شدید رویشگاه،
تاثیرات تغییر اقلیم و بهرهوری بیرویه ،در معرض تخریب
و نابودی قرار گرفتهاند .با اعامل سیاست بر منابع آب ،مانند
شناخت محلهایی برای بهرهوری مناسب آب ،وضع خطمشیهای
ارزشگذاری آب و تعیین تعادل عرضه و تقاضای آب ،رفع این
فزاده چابک و همکاران.)1395 ،
معضل میرس خواهد شد (یوس 
چراکه کمبود حضور این گیاهان در عرصه ،نشانگر کمرنگی نقش
مرتع و آسیبپذیر شدن فرهنگ بهرهبرداری است.
تخریب در منابع گیاهی میتواند درجه آسیبپذیری انسان به
بیامریهای منتقل شده از هوا و آب را بهویژه در جوامعی با
زیرساخت بهداشتی ناکافی افزایش دهد ،در پی آن نوسانات
اقلیمی با هر بازه زمانی ،سبب تشدید اختالل در تولیدات و
کاهش امنیت غذایی نیز میشوند ( Aziboو ،Kimengsi
 .)2015بسیاری از محققان عنوان کردند ،جانشینی گونههایی
بهجای گونه بومی میتواند میزان بارش حوزه را به پایینتر از
 20درصد برساند ( Brooksو همکاران .)2003 ،برش وظیفه دارد
در حفظ کیفیت مراتع ،ذخیره بلندمدت منابع زیستشناختی و
حق نسلهای آتی بر منابعی که ارزشی مساوی با منابع مرصف
شده امروز دارند ،کوشا باشد .براساس چارچوب فکری جدید
در شاخص عملکرد محیطی ،عرصههای طبیعی هر کشور فقط
وابسته به آن کشور نیست ،بلکه با همسایگان و سایر نقاط جهان
مشرتك میباشد (گریفیتس )1390 ،که این شاهدی برای تایید بر
نقش مرتع در کنار فرهنگ آب است.
نتیجهگیری
مرتع از منظر تولید آب ،جایگاه ویژهای دارد و پیوند نقش آن
با آب ،نیازمند ارتباطی چند شاخه است .برای تاکید بر نقش
حفاظتی ،حامیتی و تولیدی مرتع نسبت به آب ،یک نوآوری
از نوع تلفیق مطالعات در راستای رشح مرتع و آب در زمینه
بهرهبرداری ،مدیریت ،احیاء ،اصالح و غیره شکل گرفت که بیان
پیشینه فرهنگی (مرتع و فرهنگ آب) این ارتباط ،تاثیرگذاری و
مقبولیت را در همه سطوح اعم از متخصصان ،اساتید ،دانشجویان
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و حتی عموم مردم فراهم کرد .شیوه نوین این پژوهش ،گردآوری
دانش عملی-تجربی متخصصان ،پژوهشگران در کنار دانش بومی
است تا اهمیت مرتع در زمره آب خاطرنشان شود.
در نهایت نتایج این مطالعه ،مدیریت ناصحیح و فرهنگ بهرهکشی
را یکی از علتهای مهم نابودی مراتع و هدر رفت فرصت تولید
آب میداند و نیز عوامل اقلیمی (خشکسالی و غیره) را ،از عوامل
تشدیدکننده نابودی پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمهخشک
به شامر میآورد .به این ترتیب شناسایی موقعیت رویشگاه و
سازگاری گیاهان مرتعی مهمرتین عامل در حفظ و مدیریت آب
تولیدی توسط مراتع است .همچنین اقدام به حفظ مراتع و استفاده
بهینه ،گام بزرگی در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار میباشد
که ظرفیتسازی و اعتامد ،اساس موفقیت در حفظ اکوسیستمهای
طبیعی است .از اینرو تاکید بر نقش چشمگیر گیاهان مرتعی در
تولید ،ذخیره و تنظیم کیفیت آب میتواند رشحی از جایگاه مرتع
در زندگی اجتامعی آب باشد.

بستان ،ی ،.فتاحی ،ا ،.صادقینیا ،م .و فهرستی ثانی ،م .1397 .برآورد ارزش
اقتصادی کارکردهای تنظیمی خاکی و آبی اکوسیستمهای مرتعی
(مطالعه موردی :اکوسیستم مرتعی شیخ موسی شهرستان بابل) .نرشیه
علمی پژوهشی مرتع.480-464 :)4(12 ،
پیچند ،م .1396 .مطالعه تاثیر تبدیل مرتع به سایر کاربریهای
کشاورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه
موردی :حوزه آبخیز امامه) .فصلنامه اکوسیستمهای طبیعی ایران،
.122-99 :)1(8
تلوری ،ع.ا .و شادمانی ،ع .1384 .برآورد ارزش کارکردهای غیرتجاری و
مراتع کشور از دیدگاه آبخیزداری .هامیش ملی فرسایش و رسوب.
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،تهران ،ایران.
جعفرزاده ،ع.ا ،.مهدوی ،ع ،.فالح شمسی ،س.ر .و یوسف پور ،ر.1398 .
ارزش گذاری اقتصادی برخی از خدمات اکوسیستم مراتع زاگرسی در
استان ایالم .نرشیه علمی -پژوهشی مرتع.449-436 :)3(13 ،
جلیلی ،ع .1398 .مرتع عنوان ناقص بر مجموعهای از اکوسیستمها.
نرشیه طبیعت ایران.3-1 :)6(4 ،
جنتی چنار ،م.ع ،.کالهی ،م .و مصداقی ،م .1399 .تعارضات اجتامعی
و مدیریت مراتع :مطالعه موردی مراتع شهرستان کالت نادر .بوم
شناسی کاربردی.۹۷-۷۷ :)3(9 .
جنگجو ،م .1388 .اصالح و توسعه مرتع .انتشارات جهاد دانشگاهی.
چاپ اول .مشهد ،ایران.
حبیب زاده ،ا ،.گودرزی ،م ،.مهرورزمغانلو ،ک .و جوانشیر ،ع.1386 .
تاثیر پیتینگ ،ریپینگ و کنتورفارو در ذخیره رطوبت و افزایش پوشش
گیاهی .نرشیه دانشکده منابع طبیعی.410-397 :)2(60 ،
حسینی ،ا .1395 .اثر گرادیان ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونههای
درختی در جنگلهای بلوط هیانان ایالم .فصلنامه اکوسیستمهای
طبیعی ایران.8-1 :)1(7 ،
خرسوی ،م.ب .1378 .آب در فرهنگ ،هرن و معامری ایانی .فصلنامه
هرن.9-1 :)42( ،
داورپناه ،غ .1384 .بررسی اثر مواد جاذب رطوبت بر تامین آب
درختکاری در مناطق نیمه خشک .آب و فاضالب.69-62 :)1(16 ،
دوستی ،ش و بهرامیسامانی ،ش .1388 .جلوههای مرصف آب و نان
در فرهنگ مردم با رویکرد ارزش .فصلنامه فرهنگ مردم ایران،
(18و.18-1 :)19
دهخدا ،ع .1362 .لغت نامه .جلد .14انتشارات دانشگاه تهران .چاپ
دوم .تهران ،ایران.
رابینگن ،ا و واینربگ ،م .1391 .رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی
مسائل اجتامعی .انتشارات دانشگاه تهران .چاپ دهم .تهران ،ایران.
رئوفی راد ،و .ا ،.حیدری ،ق.ا .و باقری ،س .1394 .تحلیل رابطه بین
تولید با سطح ،تعداد دام و تعداد بهرهبردار مرتعی (مطالعه موردی:
طرحهای مرتعداری ییالقی استان اصفهان) .فصلنامه اکوسیستمهای
طبیعی ایران.68-57 :)4(6 ،
زرین آبادی ،ا .و واعظی ،ع.ر .1395 .تولید رواناب و هدر رفت خاک در
مراتع با پوشش ضعیف تحت تاثیر تغییر کاربری زمین و جهت شخم.
تحقیقات آب و خاک ایران.98-87 :)1(47 ،
سبزهای ،م.ت .و کولیوند ،ش .1396 .بررسی جامعه شناختی مسئله

پینوشت
1-Plant functional group
2-Biomass
منابع
احسانی ،ع ،.ارزانی ،ح ،.فرحپور ،م ،.احمدی ،ح ،.جعفری ،م ،.جلیلی
ع ،.میرداودی ،ح.ر ،.عباسی ،ح.ر .و السادات عظیمی ،م.1386 .
تاثیر رشایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخرت
آباد ساوه .فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران،
.260-249 :)2(14
احسانی ،ع ،.ارزانی ،ح ،.فرحپور ،م ،.احمدی ،ح ،.جعفری ،م .و
اکربزاده ،م .1391 .برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطالعات
آب و هوایی ،خصوصیات گیاه (مرتع) و خاک به کمک برنامه نرم
افزار ( 8.0 Cropwatمطالعه موردی :منطقه استپی استان مرکزی
ایران ،ایستگاه رودشور) .فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع
و بیابان ایران.16-1 :)1(19 ،
ارزانی ،ح ،.اژدری ،غ .و زارع چاهوکی ،م.ع .1388 .بررسی کارایی روش
صفحه مشبگ برای برآورد تولید و میزان بهرهبرداری از مرتع .مجله
علمی پژوهشی مرتع.622-611 :)4(3 ،
اسدالهی ،ز ،.سلامن ماهینی ،ع.ا ،.میرکریمی ،س.ح .و عظیمی ،م.ا.
 .1394مدل سازی خدمت اکوسیستمی نگهداشت خاک با نرم افزار
( InVESTمطالعه موردی :بخش رشقی حوضه آبخیز گرگانرود).
پژوهشهای فرسایش محیطی.75-61 :)3(5 ،
بارانیان کبیر ،ا ،.موسوی ،س.ع ،.برشی ،ح ،.مصدقی ،م.ر .و بصیری ،م.
 .1396پیامدهای اقتصادی تغییر کاربری مراتع به دی مزار از جنبه
کارکردهای حفظ آب و خاک .مجله علمی-پژوهشی بوم شناسی
کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان.14-1:)2(6 ،
نرشیه آب و توسعه پایدار
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اجتامعی آب در ایران با نگرش توسعه پایدار .فصلنامه علوم اجتامعی،
(.433-404:)77
سجادی ،ن ،.محمد اسمعیلی ،م ،.بهنمش ،ب ،.شهرکی ،م.ر .واسکندری،
ف .1394 .بررسی عوامل اقتصادی-اجتامعی موثر بر مشارکت
بهرهبرداران در اجرای طرحهای مرتعداری (مطالعه موردی :شهرستان
سنندج) .نرشیه مرتعداری.51-35 :)1(2 ،
سلطانی ،س ،.مختاری ،ف ،.زارع بیدکی ،ر .و رئیسی ،س .1398 .بررسی
تغییرات پارامرتهای کیفیت آب در حوضه آبخیز سد زاینده رود.
محیطزیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران.458-445 :)4(72 ،
شارپ ،ر .ن .1343 .فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی .انتشارات
دانشگاه شیراز .چاپ سوم .شیراز ،ایران.
شامخی ،ت .و میرمحمدی ،س.م .1391 .چالشهای جنگلها و مراتع
ایران و پیشنهادهایی برای رفع مشکالت .گزارش راهربدی معاونت
پژوهشهای اقتصادی.31-1 :)150(،
شهریاری ،ح.ا ،.ابراری واجباری ،ک ،.پیله ور ،ب .و حیدری ،م.1398 .
عکس العمل گروههای کارکردی گیاهی به برخی عوامل محیطی در
جنگلهای کوهستانی زاگرس جنوبی (مطالعه موردی استان خوزستان-
شهرستان باغ ملک) .مجله پژوهشهای گیاهی.17-1 :)4(32 ،
صابرفر ،ر ،.فالحتکار ،س .و کیا ،س.ح .1397 .تحلیل تغییرات شاخصهای
پوشش گیاهی در سنجندههای ماهواره لندست (مطالعه موردی:
ارس زارهای رشق پارک ملی گلستان و منطقه حفاظت شده قرخود).
فصلنامه اکوسیستمهای طبیعی ایران.71-91 :)1(9 ،
صادقی ،س.ح.ر ،.نجفی ،د.ع .و وفاخواه ،م .1383 .بررسی نقش تغییر
کاربری اراضی بر فرسایش خاک (مطالعه موردی :منطقه لنجان علیا در
استان اصفهان) .کنفرانس رسارسی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و
خاک .انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ،کرمان ،ایران.123-115 :)1( .
صادقی ،س.ح.ر ،.قادری وانگاه ،ب .و صفائیان ،ن .ا .1387 .مقایسه نفوذ
آب به خاک در مراتع تحت چرای آزاد و دست کاشت در شامل ایران.
پژوهش کشاورزی.229-219 :)1(8 ،
صبح زاهدی ،ش ،.تلوری ،ع.ا ،.قدرتی ،ع .و منیرانیان ،م .1381 .تاثیر
بهرهبرداری جنگل در سیلخیزی رودخانه شفارود با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی .مجموعه مقاالت اولین هامیش نقش و
جایگاه آبخیزداری در توسعه منابع طبیعی و کشاورزی حاشیه دریای
خزر .رشت.
صفاری ،ا ،.نوری ،ع.ع .و کرمی ،ج .1397 .بررسی تاثیر تغییرات پوشش
و کاربری زمین در قابلیت فرسایش خاک حوضه قره سو گرگانرود.
نرشیه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی.14-1 :)1(5 ،
صمدی بروجنی ،ح .و شمسایی ،م.ر .1385 .نقش جایگاه آبخیزداری
در آینده کنرتل و بهرهبرداری منابع آب کشور .مدیریت منابع آب
ایران.8-1 :2 ،
عبداللهی ،ج ،.ارزانی ،ح ،.باغستانی ،ن .و میرعسکرشاهی ،ف.ا.1385 .
بررسی آثار تغییرات بارندگی و سطح ایستابی آب زیرزمینی بر پوشش،
تراکم و تولید گونه اشنان در منطقه چاه افضل اردکان یزد .فصلنامه
علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.81-74 :)2(13 ،
عوضپور ،ل ،.قربانی ،م .و عرفانزاده ،ر .1397.تحلیل خصوصیات ساختاری
رسمایه اجتامعی بهرهبرداران در راستای استقرار مدیریت مشارکتی
بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب

مرتع (منطقه مورد مطالعه :سامان عرفی نردین ،شهرستان میامی،
استان سمنان) .نرشیه علمی-پژوهشی مرتع.400-391 :)4(12 ،
فرزانه پی ،ف ،.علی پور ،ن ،.پاک ،ن ،.کابلی ،ح .و مصباح زاده ،طیبه.
 .1396بررسی و ارزیابی وضعیت گرایش مرتع در تیپهای گیاهی
منطقه عالء سمنان .فصلنامه اکوسیستمهای طبیعی ایران:)4(8 ،
.70-59
فالح قلهاری ،گ ،.احمدی ه .و فاخری م .1395 .ارزیابی تقویم اقلیمی
زنبورداران در استان آذربایجان غربی بر اساس رشایط حرارتی.
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.30-13 :)1(31 ،
قاسمی آریان ،ی ،.ارزانی ،ح .و فیله کش ،ا .1392 .تعیین شایستگی منابع
آب رشب دام برای چرای گوسفند با استفاده از ( GISمطالعه موردی:
مراتع جنوب غربی سبزوار) .فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع
و بیابان ایران.643-634 :)4(20 ،
قامئی ،م.ط .و عابدی ،ش .1388 .بررسی تاثیر خشکسالی در وضعیت
گرایش و تغییرات پوشش گیاهی مراتع گردنه قوشچی آذربایجان
غربی ،دومین هامیش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت
آن ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،
اصفهان ،ایران.
قربانی مقدم ،م ،.جنگجو برزلآباد ،م ،.دستورانی ،م.ت .و زادبر ،م.1394 .
بررسی تاثیر استحصال آب باران به وسیله کنتورفارو ،چالههای کپه
و هاللی آبگیری در استقرار سه گونه مرتعی در مرتع چاهدر مشهد.
چهارمین هامیش بیناملللی انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر
باران .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
خراسان رضوی ،مشهد ،ایران.
قیومی محمدی ،ا.م ،.قربانی دشتکی ،ش ،.رئیسی ،ف .و طهامسبی ،پ.
 .1392اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک .نرشیه
حفاظت منابع آب و خاک.50-42 :)4(2 ،
کاویانپور ،ا.ح ،.جعفریان ،ز ،.اسمعلی،ا .و کاویان ،ع.ا .1394 .اثر پوشش
گیاهی بر کاهش رواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه سازی
باران در مراتع نشو استان مازندران .جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،
.190-179 :)2(26
کاویانپور ،ا.ح ،.بارانی ،ح ،.سپهری ،ع .و بهرهمند ،ع.ا .1398 .اثرات
تغییرات اقلیمی بر فعالیتهای بهرهبرداران مرتع (مطالعه موردی:
مراتع حوزه آبخیز هراز) .نرشیه علمی-پژوهشی مرتع.26-38 :)1(13 ،
کرم زادی ،م .1397 .آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی .مطالعات
آسیای مرکزی و قفقاز.184-155 :)102(24 ،
کالهی ،م .و پایسته ،م .1399 .اثرات طرحهای منابع طبیعی بر مسائل
اجتامعی -اقتصادی روستاییان حوضه آبخیز چاهنوروز .پژوهشنامه
مديريت حوزه آبخيز.۱۶۴-۱۵۴ :)۲۱(۱۱ ،
گرشاسبی ،پ ،.فتاحی اردکانی ،م.ع ،.شفقتی ،م .و فرضی ،ح.1394 .
تجربیات و راهکارهای استحصال آب در کشور با اجرای عملیات
آبخیزداری .چهارمین هامیش بیناملللی انجمن علمی سیستمهای
سطوح آبگیر باران .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی استان خراسان رضوی ،مشهد ،ایران.
گریفیتس ،م .1390 .دانشنامه روابط بین امللل و سیاست جهان .انتشارات
نی .چاپ دوم .تهران ،ایران.
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مربقعی،ن ،.رشزهای ،غ.ع .و قدوسی ،ج .1389 .نقش بوم سازگان جنگلی
در حفاظت از منابع آبی و برآورد ارزش این عملکرد در جنگلهای
خزری ایران .جنگل ایران.196-187 :)3(2 ،
محمدی ،ذ.ا .و خاتون آبادی ،ا .1378 .بررسی نهادهای سنتی بهرهبرداری
از منابع منطقه چنگلوا و نقش آنها در اصالح و احیا مراتع .وزارت
علوم و تحقیقات و فناوری.55-50 :64 ،
مرادی ،ا .و کالهی ،م .1399 .روستازیستی پایدار در حوضه آبخیز
بخش موسیآباد شهرستان تربت جام .فصلنامه علوم محیطی،
.202-183 :)4(18
مریدی ،ت ،.کرمی ،پ ،.شکری ،م .و جوری ،م .ح .1386 .رابطه تنوع
و تولید در علفزارها و بوت هزارهای زاگرس .مجله علمی -پژوهشی
مرتع.10-1 :)1(1 ،
مقدم م .ر .1393 .مرتع و مرتعداری .انتشارات دانشگاه تهران .چاپ
هشتم .تهران ،ایران.
موقری ،م .و خالصی ،ل .1397 .ارزیابی ویژگیهای ساختاری و
عملکردی لکههای اکولوژیک با استفاده از روش ( .)LFAفصلنامه
اکوسیستمهای طبیعی ایران.78-63 :)3(9 ،
مهدوی ،م .1374 .هیدرولوژی کاربردی .جلد :1هیدرولوژی کاربردی.
انتشارات دانشگاه تهران .چاپ دوم .تهران ،ایران.
میرداوودی ،ح .ر .1393 .بررسی خصوصیات رشد و اسقرار چند گونه
گیاه مرتعی در مناطق استپی استان مرکزی (مطالعه موردی منطقه
آبخوان خشکرود زرندیه) .فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران،
.175-165 :)1(21
میردیلمی ،س.ز ،.سپهری ،ع .و بارانی ،ح .1394 .ریشه یابی مشکالت
مراتع از دیدگاه بهرهبرداران (مطالعه موردی :مراتع شامل رشق
ایران) .نرشیه مرتعداری.99-79 :)1(2 ،
میرزایی ،م .و کالهی ،م .1399.روستازیستی پایا در شهرستان تربتحیدریه.
روستا و توسعه.96-79 :)3(23 ،
نظری سامانی ،ع .ا ،.جعفری ،م ،.نرصتی ،ک ،.فرزاد مهر ،ج ،.عبداشاهنژاد،
م .و رحیمی ،ف .1397 .تعیین منایههای موثر بر تغییر کیفیت خاک
در رابطه با نوع کاربری اراضی .محیطزیست طبیعی ،منابع طبیعی
ایران.253-239 :)2(71 ،
نق یزاده ،م .1382 .مشخصههای آب در فرهنگ ایرانی و تاثیر آن بر
شکلگیری فضای زیست .محیط شناسی.92-71 :)32( ،
نوروزی ،ع ،.حقیان ،ا .و شیدای کرکج ،ا .1398 .طرحهای مرتعداری و
سالمت مرتع (مطالعه موردی :مراتع شهرستان تربت حیدریه) .منابع
طبیعی ایران.1145-1131 :)4(72 ،
وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور،
معاونت آبخیزداری .1388 .گزارش سیامی آبخیزداری ایران.
وهابی ،م.ر ،.بصیری ،م .و خواجه الدین ،س.ج.ا .1376 .بررسی تغییرات
پوشش گیاهی ،ترکیب گونه ای و تولید علوفه در رشایط قرق و چرا
در منطقه فریدن اصفهان .نرشیه علوم و خاک.71-59 :)1(1 ،
ویسی ،ا .1386 .ریشهشناسی واژههای آب و آتش و باد در فرهنگ
و ادبیات ایرانیان از دیدگاه زبانشناسی زیستمحیطی .پیک نور،
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نرشیه آب و توسعه پایدار
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یادداشت تحلیلی

قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی در کالیفرنیا ،نگاهی اجاملی به سیر تحول سیاستها و قوانین
حمید پشتوان
كارشناسیارشد زمني شناسی ،پژوهشگر ارشد انديشكده تدبري آب ،ایران .

hamidp1353@yahoo.com

بود .در دهه  ،1990قانونگذاران کالیفرنیا ،حفاظت از این
منبع گرانبها را به طور جدی مورد توجه قرار دادند .قوانینی به
تصویب رسید و کمکهای مالی برای دستگاههای محلی برای
تشویق به مدیریت داوطلبانه آب زیرزمینی فراهم آمد.
قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی ،نقطه عطفی در سیاست
آب کالیفرنیا به شمار میآید ،اما مبتنی بر تحوالت گذشته در
سیاستهای مربوط به آب زیرزمینی است .به بیانی دیگر ،این
قانون ،نتیجه و استمرار جهتگیری سیاستهای پیشین است ،و
رویدادی گسسته و جدا از روند تکامل سیاست آب زیرزمینی به
شمار نمیآید .این قانون ،نخستین تالش دولت ایالتی در واداشتن
دستگاهها و بهرهبرداران محلی آب به مدیریت آب زیرزمینی
نبود .سیگما نقطه اوج چندین دهه برنامهریزی و کنشهای
تقنینی در دهههای گذشته بود (جدول زیر) .در واقع ،قانون
مدیریت پایدار آب زیرزمینی (سیگما) را باید جدیدترین تبلور
نقش تغییریابنده دولت ایالتی در مدیریت آب زیرزمینی و یک
قرن تحول در سیاستهای مربوط به آب زیرزمینی به شمار آورد.
سیاست آب زیرزمینی ایالت کالیفرنیا ،سه دوره را سپری کرده
است )1( :عصر طوالنی اولیه -اعطای اختیارات و پشتیبانی از
مدیریت محلی آب زیرزمینی از تقریباً  1900تا دهه )2( ،1980
دوره تشویق به کنش در سطح محلی از  1990تا  ،2014و ()3
دوره اجباریکردن اقدام در بیش از  100حوضه از  2014به بعد.
در فراز و نشیب مسیر پیمودهشده ،سوابق گوناگونی از نوآوری و
بیتحرکی و عدم فعالیت در سطح محلی را میتوان مشاهده کرد
که در ترکیب با بدترشدن شرایط آب زیرزمینی در بیشتر مناطق
کالیفرنیا ،ضرورت تغییر در نقش دولت ایالتی را آشکار ساخت.

درآمد
قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی کالیفرنیا که به اختصار،
( SGMAسیگما) شناخته میشود ،در سال  2014در بحبوحه
خشکسالی پنجساله کالیفرنیا از  2012تا  2016به تصویب رسید.
این قانون به شکل اساسی نقشها ،مسئولیتها ،و اختیارات مراجع
محلیِ مسئول پیادهسازی مدیریت آب زیرزمینی در کالیفرنیا و
دستگاههای ایالتی ناظر را دگرگون کرده است .در این نوشتار
به اختصار ،سابقه سیاستهای آب زیرزمینی کالیفرنیا توصیف
میشود تا پیشینه و جایگاه قانون جدید در روند تکاملی سیاست
آب زیرزمینی روشن شود .سپس به اجمال ،مؤلفههای اصلی قانون
مدیریت پایدار آب زیرزمینی معرفی و تشریح میشود.
سیاست مدیریت آب زیرزمینی در کالیفرنیا
جمعیت رو به افزایش کالیفرنیا و گسترش صنعت کشاورزی در
قرن بیستم ،تقاضاهای آب و استفاده از آب زیرزمینی را برای
تأمین تقاضاها افزایش داد .در پاسخ به اتکای رو به رشد به آب
زیرزمینی و پیامدهای آن ،رسیدگی قضایی به عنوان یک ابزار
مدیریت در دهه  1920آغاز شد .ضرورت مدیریت رسمیتر
و هماهنگتر آب زیرزمینی ،رفتهرفته در دهه  1940با ا ُفت
سریع ترازهای آب زیرزمینی و فرونشست ناشی از آن آشکار
شد .از اواخر  1970تا دهه  ،1990کالیفرنیا شاهد شکلگیری
و رشد بازارهای آب بود که علت اصلی آن ،نیاز به جابجایی
آب از یک منطقه به منطقه دیگر در خشکسالیهای طوالنی

سال
1992
2002
2009
2011
2012
2014

سیر تحوالت قانونگذاری درباره آب زیرزمینی در کالیفرنیا
قانون
قانون مدیریت آب زیرزمینی در شورای قانونگذاری کالیفرنیا به تصویب رسید .این قانون ،دستگاههای محلی مسئول را همکاری
در مدیریت منابع آب زیرزمینی تشویق و روششناسی تهیه برنامه مدیریت آب زیرزمینی را ارائه میکند.
الیحه  1938در سنا به تصویب رسید .تهیه برنامههای مدیریت آب زیرزمینی ،الزامی بود و ضوابط دریافت بودجه ایالتی برای
پروژههای آب زیرزمینی تعریف شده بود .برنامهها ،الزامآور نبودند و دستگاههای محلی نمیتوانستند برداشتها را محدود سازند.
الیحه مصوب سنا ،برنامه پایش تراز آب زیرزمینی را به منظور رصد روندهای فصلی و بلندمدت در سرتاسر کالیفرنیا مقرر کرد.
الیحه  359در شورای قانونگذاری کالیفرنیا به تصویب رسید .دستگاههای محلی به شناسایی محدودههای تغذیه در برنامه مدیریت
آب زیرزمینی ملزم شدند تا بتوانند از بودجه ایالتی برای پروژههای آب زیرزمینی بهرهمند شوند.
کالیفرنیا شدیدترین خشکسالی را از سال  1977تجربه کرد .کمبودهای شدید تأمین از منابع آب سطحی به اتکای بیشتر بر پمپاژ آب
زیرزمینی منجر شد و در بسیاری از نقاط ،چاههای خانگی خشک شدند.
قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی به تصویب رسید .کالیفرنیا به آخرین ایالت غربی در قانونگذاری درباره آب زیرزمینی تبدیل شد.
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دستگاههای محلی ،بسنده نباشد یا اگر قادر به مدیریت پایدار
استفاده آب زیرزمینی در حوضه مورد نظر نباشند.

قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی ،بنیاد مدیریت آب زیرزمینی
را در کالیفرنیا پیریزی کرده است و عملیسازی آن را شتاب
میبخشد .در این قانون ،مدیریت پایدار آب زیرزمینی چنین
معنا شده است :مدیریت و استفاده آب زیرزمینی به گونهای که
بتواند در افق برنامهریزی و پیادهسازی ،استمرار یابد ،بدون آنکه
نتایج نامطلوب را سبب شود .شش نتیجه نامطلوب در این قانون
مشخص شده است که در واقع ،معیار ارزیابی پیشرفت مدیریت
آب زیرزمینی در راستای دستیابی به پایداری به شمار میآیند:
• کاهش مستمر تراز آب زیرزمینی؛
• کاهش قابل مالحظه و نامعقول ذخیره آب زیرزمینی؛
• نفوذ قابل مالحظه و نامعقول آب شور؛
• کاهش قابل مالحظه و نامعقول کیفیت آب؛
• فرونشست قابل مالحظه و نامعقول زمین که تداخل اساسی با
کاربری اراضی پیدا کند؛ و
• کاهش جریان آب سطحی و اثرات منفی بر استفادههای مفید
از آب سطحی.

 -2دستگاههای مدیریت آب زیرزمینی :قانون مدیریت پایدار
آب زیرزمینی ،ساختار حکمرانی جدیدی را برای مدیریت منابع
آب زیرزمینی کالیفرنیا در سطح محلی مقرر کرده است .برابر
قانون ،تأسیس دستگاههای عمومی در سطح محلی اجازه داده
شده است .برابر زمانبندی پیادهسازی قانون ،در حوضههای
آب زیرزمینی با اولویت باال و متوسط (براساس شدت
بهرهبرداری) ،تا  30ژوئن  ،2017دستگاه محلی مسئول مدیریت
آب زیرزمینی باید تأسیس میشد .در این مهلت قانونی260 ،
دستگاه مدیریت در  143حوضه آب زیرزمینی برای مدیریت
آب زیرزمینی تشکیل شد .در حوضههایی که اولویت کم تا
خیلی کم دارند ،تأسیس دستگاه مدیریت توصیه میشود ،اما
برابر قانون الزامی نیست.
 -3برنامههای پایداری آب زیرزمینی :برابر قانون مدیریت پایدار
آب زیرزمینی ،ابزارهای برنامهریزی و اختیار تهیه و پیادهسازی
برنامههای پایداری آب زیرزمینی برای تعادلبخشی عرضه و تقاضا
در حوضهها از طریق شناخت شرایط حوضه ،تعیین معیارهای
مدیریت پایدار ،و پیادهسازی پروژهها و تدابیر مدیریت ،برای
دستگاههای محلی مقرر شده است .حوضههایی که اولویت
باال و متوسط دارند ،ملزمند برنامه پایداری آب زیرزمینی را به
وزارتخانه منابع آب ارائه نمایند و هر پنج سال ،برنامه را بازنگری
کنند تا میزان تحقق پایداری برای حوضه مورد نظر مشخص شود.
حوضههایی که در وضعیت اضافهبرداشت بحرانی قرار داشتند،
ملزم شدند تا  31ژانویه  ،2020برنامه پایداری آب زیرزمینی را
ارائه نمایند و تا سال  ،2040به پایداری آب زیرزمینی دست یابند.
دیگر حوضههایی که اولویت باال و متوسط دارند ،باید تا 31
ژانویه  ،2022برنامه را به تصویب برسانند و تا سال  2042به
پایداری آب زیرزمینی دست یابند.

 -1سیگما و نقش دستگاههای ایالتی :قانون مدیریت پایدار
آب زیرزمینی بر این باور استوار شده است که آب زیرزمینی به
بهترین شکل در سطح محلی مدیریت میشود .وزارتخانه منابع
آب کالیفرنیا ،برابر قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی ،دو نقش
را در پشتیبانی از دستگاههای محلی در پیشبرد مدیریت پایدار
آب زیرزمینی بر عهده دارد )1 :ضابطهگذاری ،که شامل طراحی
ضوابط مربوط به مرزهای حوضه و تهیه و ارزیابی برنامه پایداری
آب زیرزمینی ،گزارش پیشرفت ساالنه ،و بهنگامسازی در هر 5
سال است؛ و  )2ارائه کمکهای فنی ،که شامل تأمین اطالعات
فنی و مدلها ،ابزارهای برنامهریزی و دادهها ،و پشتیبانی مالی از
دستگاههای محلی است .همچنین ،این قانون اختیار ضابطهگذاری
و مداخله را به شورای ایالتی آب میدهد ،در صورتی که تالش
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مصاحبه

در آفرینش بخش بزرگی از ساختارهای فرسایشی و رسوبگذاری
گذاشته است .دورهای که با عصر یخبندان شناخته میشود و با
تکامل انسان هوشمند ،اهمیتی دو چندان مییابد .انسانی که به
واسطۀ آز و طمع سیریناپذیر خویش ،موجب گشته است که
عصری جدید در این دورۀ کوتاه با نام آنتروپوسن باز شود .عصری
که با فعالیتهای گوناگون انسان امروز ،تغییرات شتابان اقلیمی،
گرمایش جهانی و نابودی گونههای گیاهی و جانوری پیوند خورده
است .حال امروز گر به خاورمیانه از نگاه محیطزیست بنگریم،
بر کسی پوشیده نیست .نابودی عرصههای طبیعی ،پوشش
گیاهی ،بهرهبرداری شتابان از منابع آب و خاک ،کشاورزی ناپایدار،
افزایش جمعیت و نیاز برای تأمین آب ،غذا و شغل ،نبود نگاه
اکولوژیک در زمامداران و حاکمان ،حاکمیت تفکر برنامهریزی
در بهرهبرداری از زمین و بسیاری عوامل دیگر ،سبب شده است
که چهرۀ زیستبومهای این خاک کهن با دریاچههایی خشک،
دشتهایی با ترکهایی ژرف بر رخسار ،جنگلهایی رو به نابودی،
خاکی با سینهای پر ز غبار و گرد بیابان ،مردمانی ناامید به آینده ،از
دست رفتن سرمایههای اجتماعی ،گسترش فقر ،نابودی زیستگاهها،
مهاجرت و در ختم کالم ،تخریب سرزمین و بیابا نزایی در پهنه
گستردهای از خاک یک میلیارد و چند صد میلیون هکتاری این
کهنبوم ،جلوه نماید.
اکنون کمبود منابع آبی ،خود به عنوان عامل پیشبرنده تخریب
سرزمین در بسیاری از زیستبومهای ایران بهویژه خشکبومها عمل
میکند .اگر از پیامدهای محیطزیستی و مخاطرات ژئومورفولوژیک
از دست رفتن منابع آبی مانند خشکشدن دریاچهها و تاالبها،
فرسایش بادی و گرد و غبار ،فرونشست دشتها ،فرسایشهای
تونلی و توسعۀ فروچالهها و بسیاری پدیده مخاطرهآمیز دیگر که
بر کسی پوشیده نیست ،گذر کنیم ،بدونشک پیامدهای اقتصادی
و به دنبال آن ناپایداریهای اجتماعی نابودی منابع آب ،مهمترین
پیامد تخریب سرزمین محسوب میشود.
آیندۀ بخش وسیعی از کهنبوم ایران از زندهرود در مرکز ایران
تا دریاچۀ مهارلو در جوار خاک مصلی و آب رکنآباد ،از پایتخت
کنونی کشور در دامنههای البرز تا قلمرو سربداران در شرق ،از
دیار خیام و عطار تا سرزمین رستم در هامون ،با ناپایداریهای
اکولوژیک و عبور از آستانههای بردباری گره خورده است ،بهگونهای
که نابسامانیهای اجتماعی و فروپاشی اکوسیستم ،تهدیدی جدی
برای آینده و حیات ایران است .سرزمینی که خود خاستگاه یکی
از بزرگترین تمدنهای بشری در تاریخ مدنیت بوده است ،اکنون
در آستانه عبور از گذرهای برگشتناپذیر اکوسیستم در بسیاری از
زیستبومهای این کهنبوم است ،بطوریکه ادامه حیات در بسیاری
از خاکهای تمدنساز این دیار ،غیرممکن خواهد شد.

از هر دری ...
مصاحبه با دکرت عادل سپهر
رئیس گروه پژوهشی حفاظت اکوسیستم و
مدیریت مخاطرات محیطی ،پژوهشکده آب
و محیطزیست دانشگاه فردوسی مشهد

پرسش :لطفا در ابتدا به اختصار بفرمایید که امروزه شرایط آب و
محیطزیست کشور چگونه است؟
پاسخ :کهنبوم ایران به سبب قرارگیری در کمربند خشک
و نیمهخشک جهان و نیز به واسطۀ چیرگی فعالیتهای
زمینساخت بر زمین ناآرام قلب خاورمیانه ،پهنهای است
گسترده از خشکبومها ،اشکال ،پدیدهها و ساختارهای
گوناگون اکولوژیک و زمینی.
پیوند سپهر کمبارش با زمین بیقرار از زمینساخت فعال و وجود
ستیغهای بلند در شمال و غرب این کهنبوم ،زمینهساز گسترش
چهره بیابان و قرارگیری بخش گستردهای از زیستبومهای این
منطقۀ تمدنساز در اقالیم خشک و نیمهخشک شده است ،به
طوریکه امروز نزدیک به  ۸۰درصد از مساحت ایران را اقلیمهای
خشک و نیمهخشک در برگرفتهاند.
البته نباید واژه خشک را با بیابان برابر دانست ،زیرا هر اقلیم
خشک لزوماً رخساری بیابانی ندارد و هر چشمانداز بیابانی
نیز لزوماً در اقلیم خشک واقع نیست ،با این حال از آنجا که
اقلیمهای خشک به سبب خاک تشنۀ باران ،پذیرای اندک پوشش
گیاهی مقاوم به خشکی و شوری و با تنوع و تراکم متفاوتی
نسبت به سایر اقالیم میباشند ،فرصت را برای کاوش شدیدتر
و مستمرتر آب و باد ،در اختیار این دو فرآیند شک لزا گذاشته،
نتیجه این برهمکنش ،چیرگی چهرهها و زیستبومهای بیابان
در این اقالیم است .لذا بخش عمدهای از بیابانهای بزرگ دنیا
در اقالیم خشک و نیمهخشک قرار دارند .همچنین تابآوری
شکنندۀ مناطق خشک و درجه تحملپذیری آسیبپذیر این
مناطق ،آنها را در برابر عوامل گوناگون بیابانیشدن حساستر
و مستعدتر میسازد .غبار و سیالب موجود در این چشماندازها،
گاه نفس را در سینه ساکنین این زیستبومها بند آورد و گاه
بندهای رودها و مسیلهایشان را ویران.
جدای از آنچه در خصوص خشکبومها و ویژگیهای زمینشناسی
ایران مطرح شد ،نباید تحوالت کواترنری را از نظر دور داشت.
دورهای از مقیاس زمانی دوران سوم پیدایش ،تکوین و تکامل زمین
که هر چند عمری نزدیک به دو میلیون سال دارد ،اما اثری شگرف
نرشیه آب و توسعه پایدار
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تأکید داشت که استان خراسان رضوی به سبب برخورداری از تنوع
زمینشناختی باال ،میتواند منطقهای با توان باالی شناسایی و ثبت
ژئوسایتهای زمین ریختشناسی محسوب شود .وجود اشکال
متنوع ژئومورفولوژی از اشکال انحاللی و کارستی گرفته تا تپههای
ماسهای و سنگفرشهای بیابانی ،این استان را به یکی از بهترین
مناطق زمینشناسی ایران برای شناسایی ژئوپارکها و حفظ تنوع
زمینشناختی این استان تبدیل کرده که گامی بنیادی در حرکت در
مسیر توسعه بردبار اکوسیستم محسوب میشود .از طرف دیگر
مدیریت منابع آب استان ،صرفنظر از مدیریت آبخوانها و منابع
آب سطحی ،نیازمند درک صحیح از وضعیت آبهای کارستی و
پنهان این استان پهناور است .وجود منابع فراوان آبهای کارستی،
حفظ و بهرهبرداری درست از این منابع زمینی ،بسیار مهم است،
بطوریکه هر گامی در این جهت باید در راستای اهداف ژئوتوریسم،
نگهداشت طبیعت و توسعۀ بردبار منطقه باشد.

پرسش :چه مواردی در شرایط محیطزیست استان خراسان رضوی
قابل توجه است؟
پاسخ :استان خراسان رضوی ،به عنوان چهارمین استان پهناور کشور
و خاستگاه پارتها در تاریخ این کهنبوم ،در برگیرنده دومین
کالنشهر ایران ،مشهد و همجوار با کشورهای واقع در قلمرو خراسان
بزرگ ،پهنۀ گستردهای از زیستبومهای گوناگون با تنوع اکولوژیک،
اقلیم و ژئومورفولوژیک را شامل میشود .کهنبومی با گوناگونی
اقلیمی از اقلیمهای سرد کوهستانی تا اقالیم گرم و خشک بیابانی
و در برگیرنده تنوع زمین شناختی باال ،از اشکال و پدیدههای واقع
در کوهستانهای سترگ تا اشکال انحاللی و فرسایشی و ناهمواری
ویژه در دشتها و بیابانهای بزرگ این دیار کهن.
اما آنچه امروز ،چهره محیطزیست پهنه خاوری ایران را در خراسان
رضوی ،آرایش جدیدی داده است ،جدای از ویژگیهای مرتبط با
زمین و اقلیم ،بهرهبرداری گسترده از منابع آب و خاک به سبب
اهمیت ویژه این استان در رشد اقتصادی و مناسبات سیاسی کشور
و نقش آن در جذب گردشگر مذهبی است .بطوریکه سرمایهگذاری
و رشد اقتصادی در این استان بهویژه توسعۀ غیربردبار کالنشهر
مشهد در چند دهه اخیر ،این استان را ،به منطقهای مهاجرپذیر با
ترکیبی از اقوام و فرهنگها و نمایشی از سکونتگاههای غیررسمی
در مرکز این استان ،تبدیل کرده است .بهرهبرداری از منابع آب و
خاک بدون توجه به بردباریهای اکولوژیک و نیز شرایط خشک و
بیابانی حاکم در محدودۀ وسیعی از این استان ،موجب شده است
تا چهرۀ محیطزیست در چند دهۀ اخیر ،شادابی و نشاط خویش
را از دست بدهد.
آثار حاصل از فرونشست در دشتها ،مانند گسترش ترک و
شکافهایی با درازا و ژرفای بسیار ،نابودی حیات را در بسیاری از
دشتهای تمدنساز این استان چون نیشابور ،نشانه رفته است.
طبق آمار رسمی کشور ،خراسان رضوی از زمرۀ استانهای بحرانی
در نرخ فرونشست محسوب میشود ،بطوریکه در دشتهایی چون
کاشمر و نیشابور ،نرخ فرونشست ساالنه از مرز  ۱۵سانتیمتر عبور
کرده است .روند افت آبخوان در دشتهایی چون نیشابور در طول
دودهۀاخیربسیارنگرانکنندهاست،بطوریکهمیانگینکسریمخزن
دشت نیشابور حدود  ۸۰میلیون مترمکعب در سال اعالم شده است.
عالوه بر مخاطرات حاصل از فرونشست و آثار و پیامدهای آن،
فرسایشهای زیرزمینی ،توسعه اشکال فرسایش ،ایجاد فروچاله
ناشی از فرسایش و افت آبخوان ،فرسایش بادی ،افت و از دست
رفتن خاک حاصلخیز ،گرد و غبارهای ناشی از نبود رطوبت در خاک
و در نهایت بیابا نزایی ،تخریب سرزمین ،فقر و مهاجرت ،وضعیت
امروز و حال زیستبومهای سرزمین طلوع خورشید است.
اگر از مشکالت گریبانگیر زیستبومهای استان گذر کنیم ،باید
نرشیه آب و توسعه پایدار

پرسش :در خصوص اثر تغییر اقلیم بر «حفاظت اکوسیستم و
مدیریت مخاطرات محیطی (عنوان گروه پژوهشی)» چه نظری
دارید؟
پاسخ :گروه پژوهشی مدیریت اکوسیستم و مخاطرات محیطی با
هدف مطالعات اکوسیستم و پیامدهای حاصل از فعالیتهای انسان
هوشمند امروز و رفتارهای اقلیم دگرگون کواترنری بر پایه تفکر
مدیریت سیستمی در پژوهشکدۀ آب و محیطزیست دانشگاه
فردوسی مشهد ،پیشنهاد و با حضور صاحبان اندیشه و اصحاب خرد
در حوزۀ مدیریت اکوسیستم ،گروه پژوهشی کوچک با اندیشههایی
بزرگ را تشکیل داده است.
در این گروه ،کوشش میشود بر پایه تفکر سیستمی ،شیوههای
مدیریت اکوسیستم با تأکید بر خشکبومها که پهنۀ وسیعی از ایران
را در برگرفتهاند ،در مواجه با مخاطرات محیطی ،پیادهسازی شوند.
مخاطراتی که گاه زایشی است از تغییرات اقلیم متغیر و گاه پاسخی
از زمین متحرک و گاه نیز کنش انسان با طبعیت را واکنشی است که
برایش حکم مخاطره دارد.
مخاطرات را مدیریت ریسک میطلبد و شیوههایی که قبل از آنکه
مخاطره را به بلیهای بدل سازد که جان و مال انسان را نشانه رود،
توان زیستبوم را بر پایۀ تابآوری و بردباری آن باال برد ،فعالیتی که
رسالت آن حفاظت است .هرچند تمرکز بر شیوههای مدیریت بحران
و کوشش در جهت کوتاهکردن زمان برگشتپذیری پس از رخداد
مخاطره ،امری است ضروری.
گروه پژوهشی مدیریت اکوسیستم و مخاطرات محیطی کوشش
میکند تا نقش تحوالت کواترنری و بهطور برجسته نوسانات و تغییر
اقلیم این دوره کوچک از نگاه زمان و بزرگ از نگاه اثرگذاری را در
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 .2سیستمهای باز همچون اکوسیستمها ،سیستمهایی با سطوح
تعادلی چندگانه هستند .به دیگر سخن ،موقعیت سیستم در طول
زمان از نقطهنظر انرژی تغییر میکند و یک سیستم باز ،سطوح
گوناگون انرژی را در طول حیات کنکاش میکند ،این تغییرات انرژی،
تغییرات سیما و چهره اکوسیستم را رقم میزند .آنچه در این جستار
ترمودینامیک مهم است ،این است که هر اندازه در این فراز و نشیب
ترمودینامیک ،سیستم دورتر از آستانههای انرژی یا نقاط قله قرار
گیرد ،امکان تغییرات برگشتناپذیر کمتری دارد و مدیریت سیستم
در برههای از زمان و مکان که سیستم نزدیک به ستیغهای انرژی و
یا ایستاده بر آستانههای ناپایدار لحظهای است ،بسیار سخت خواهد
بود ،چرا که کوچکترین تغییر در اکوسیستم ،موجب حرکت به سطح
تعادلی دیگر و اثرات شگرف در چهره و عملکرد اکوسیستم میشود.
کنون باید دانست که بخش وسیعی از زیستبومهای ایران در چند
دهۀ اخیر به سبب شرایط اقلیمی حاکم بر این کهنبوم ،وجود
سپهری خشک و نوسانات اقلیمی و نیز به واسطه تفکر حاکمان در
حوزه محیطزیست و طمع مردمان این دیار در بهرهبرداری از منابع
آب و خاک ،نزدیک به آستانههای فروپاشی هستند.
 .3آنچه دولت مردمی ،ایران قوی باید در نظر گیرد این است که
بخشی از انرژی دولت را در سالهای زمامداری ،باید معطوف به
مدیریت ناپایداریهای اجتماعی ناشی از بحران آب و پیامدهای
محیطزیستی آن ،چون فرونشست زمين کند .انتظار است این
نابسامانیها و اعتراضات دامنه شکیبایی ساکنین مجاورین زندهرود،
از کوهرنگ تا گاوخونی را بیش از سایر نقاط ،نشانه رود .بنابراین
مواجهه دولت با این گسستهای اجتماعی اجتنابناپذیر است.
لذا انتظار میرود دولت حاضر تفکر اکولوژیک را در سطوح
تصمیمگیری محیطزیست نهادینه کند .دولت یکدست امروز باید
بداند که سرنوشت امروز و فردای ایران در گرو سرنوشت محیطزیست
این مرز و بوم است .سرنوشتی را که امکان از سر نوشتن آن اکنون
غیر ممکن است ،اما میتوان با مدیریت منطقی ،بهدور از احساسات
و هیجانات ،داشتن تفکر سیستمی ،حاکمیت اندیشۀ اکولوژیک
در تصمیمگیریها و از همه مهمتر ،تقویت و پایهریزی مدیریت
استراتژیک محیطزیست ،آنچه در ایران مغفول مانده است ،اجازه
عبور بیشتر زیستبومها از آستانههای فروپاشی را نداد.
اگر دولت مردمی به دنبال رسیدن به ایرانی قوی است ،باید از
اندیشهها ،افکار و عقاید گوناگون در تصمیمگیری بهره برد ،چرا که
راز ماندگاری در تکثر طبیعی و غیریکنواختی باال است .توجه به
مدیریت استراتژیک محیطزیست و حفظ تنوع اکولوژیک ،اولین
گام در مدیریت محیطزیست باید باشد .نگهداشت منابع آب و
خاک ،مدیریت محیط و نه برنامهریزی برای بهرهبرداری ،اساس حفظ
محیطزیستاست.

بروز مخاطرات محیطی بررسی کند .همچنین تأثیری که اقلیم بر
زیستبومهای امروز ایران با تأکید بر مخاطرات حاصل از نابودی
منابع آب و خاک همچون فرسایش و تخریب خاک ،فرونشست،
فروچاله ،بیابا نزایی و تخریب سرزمین دارد ،عمدۀ تمرکز این گروه
بر مخاطرات محیطی است.
پرسش :انتظارات شما از دولت جدید در خصوص آب و محیطزیست
چیست؟
پاسخ :تاریخ زمامداری چهاردهۀ اخیر نشان داده است که تغییر
زمامداران ،هر چند موجب تغییر در چیدمان افراد ،افکار ،رفتار و
کردارهای سیاسی و اجتماعی میشود ،اما دست کم این تغییر با
ثبات چشمگیر در تفکر غیر اکولوژیک تصمیمگیرندگان در مسائل
مرتبط با محیطزیست همراه بوده است .دست کم میتوان گفت
که تصمیمگیرندگان این حوزه در کشور ،گامهایی متفاوت بر پایۀ
یک تفکر راسخ در این چهار دهه برداشته اند .تفکری که با انتقال
آب بینحوضه ای ،کشاورزی ناپایدار ،مهار آب در پشت سدها ،تغییر
مسیر مسیلها و فشردن گلوی رودخانهها برای تأمین آب ،تولید
محصوالت با شعار خودکفایی و دیگر نمونههای مشابه ،شکافهای
عمیق بر چهرۀ دشتهای این دیار ،خشکشدن دریاچهها،
زیستبومهایی با ریههایی پر از غبار و هوایی گرفته از آلودگی،
برای رخسار محیطزیست کشور به ارمغان آوردهاند.
دولت مردمی حاضر که پس از پاشیدن بذر تدبیر و امید ،در کنکاش
برای رسیدن به ایران قوی ،کار خود را آغاز کرده است ،مفروض ذهنی
خود را بر این فرض استوار ساخته است که ایران کنونی ،ضعیف
است و اکنون باید با مشارکت مردم ،سعادت برای این کهنبوم ارزانی
داشت و ایران را قوی ساخت .جدای از اینکه دولت کنونی با چه
رویکردی به محیطزیست ایران مینگرد ،چند اصل مهم اکوسیستمی
استوار بر تفکر سیستمی و ریشه در اصول ترمودینامیک را به عنوان
پیشنهاد در مسأله مدیریت محیطزیست کشور بیان میکنم.
 .1دولت حاضر باید بداند که تنوع ،اساس پایداری یک سیستم باز
محسوب میشود .به دیگر سخن ،سیستمهایی با تنوع ساختاری
و عملکردی باالتر ،امکان بقاء بیشتر به سبب تابآوری و درجه
تحملپذیری باالتر خواهند داشت .از این روست که نگهداشت
تنوعزیستی و تنوع زمینشناختی ،اصل اولیه در برنامهها و اهداف
توسعۀ بردبار سرزمینها محسوب میشود .هر اندازه یک اکوسیستم
متنوعتر ،پاسخهایش به آشوبهای محیطی حسابشدهتر است .از
همین رو ،سرزمین هفتاد و دو ملت را باکی از دگرگونیهای سیاسی
به سبب دگرگونی باالی قومی ،دیدگاه و اعتقاد در مقایسه با هراس
اقتصاد برتر جهان ،چین از فروپاشی ،به سبب تکیه بر یکنواختی و
حرکت در مسیر جامعۀ یکدست نیست.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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هدف تحقیق چیست؟

What is the purpose of the study? i
، صاحبان زمین، رای دهندگان،انواع موجودیتهای مدل کدامند؟ آیا آنها منایانگر مدیرها
نهادها و غیره هستند؟ این موجودیتها با چه متغیرهای حالت یا ویژگیهایی مشخص
میشوند؟ دقت زمانی و مکانی مدل چیست؟
What kind of entities are in the model? Do they represent managers, voters,
landowners, firms, or something else? By what state variables or attributes are
these entities characterised? What are the temporal and spatial resolutions an
extents of the model?i
 تحمیلی است،هر موجودیت چه کاری و بر چه ترتیبی انجام میدهد؟ آیا این روند و ترتیب
 بهعنوان یک:و یا پویا؟ متغیرهای حالت چه زمانی بهروز میشوند؟ زمان چگونه مدل میشود
گام مجزا و یا پیوسته که در آن هم فرآیندهای مداوم و هم رویدادهای گسسته امکان پذیرند؟
What entity does what, in what order? Is the order imposed or dynamic? When
are state variables updated? How is time modelled: as discrete steps or as a continuum over which both continuous processes and discrete events can occur? i
 یا فرضیههای اساسی در طراحی مدل لحاظ شدهاند؟ چگونه در نظر، تئوریها،چه مفاهیم
گرفته شدهاند؟ آیا در سطح زیرمدلها در نظر گرفته شدند یا در سطح سیستم؟
Which general concepts, theories, or hypotheses approaches are included in the
model’s design? How were they taken into account? Are they used at the level of
submodels or at the system level? i
چه نتایج کلیدی از ویژگیهای یا رفتارهای انطباقی افراد بهدست میآید؟ چه نتایج پیچیده
و یا غیرقابل پیشبینیای با تغییر یک مشخصه خاص تغییر میکند؟ آیا نتایج دیگری وجود
دارند که به شدت تحت تاثیر قوانین مدل باشند و در نتیجه کمرت به رفتار افراد وابسته باشند؟
What key results are emerging from the adaptive traits or behaviours of individuals? What results vary in complex/unpredictable ways when particular
characteristics change? Are there other results that are more tightly imposed by
model rules and hence less dependent on what individuals do? i
چه ویژگیهای انطباقی افراد دارند؟ آنها چه قوانینی برای تصمیمگیری یا تغییر رفتار خود در
پاسخ به تغییرات در خودشان یا محیط اطرافشان دارند؟ آیا عاملها به دنبال افزایش برخی از
معیارهای موفقیت هستند یا رفتارهای مشاهده و شناخته شدهای را که از نظر آنها موفقیت
 تکرار میکنند؟،آمیز است
What adaptive traits do the individuals have? What rules do they have for making decisions or changing behaviour in response to changes in themselves or
their environment? Do agents seek to increase some measure of success, or do
they reproduce observed behaviours that they perceive as successful? i
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 آن،اگر عاملها (یا گروهها) برنامهریزی شدند تا به روشنی به هدف مشخصی برسند
هدف دقیقا چیست و چگونه سنجش میشود؟ وقتی افراد براساس اولویتبندی گزینهها
 معیارهای مورد استفاده آنها چیست؟ توجه داشته باشید که اهداف،تصمیمگیری میکنند
این عاملها بهعنوان عضوی از گروه ممکن است به خود آنها باز نگردد بلکه به گروه
.مرتبط باشد
If agents (or groups) are explicitly programmed to meet some objective, what
exactly is that, and how is it measured? When individuals make decisions by
ranking alternatives, what criteria do they use? Note that the objective of such
agents as group members may not refer to themselves but the group. i
Learning آیا ممکن است که افراد ویژگیهای انطباقی خود را در طول زمان و براساس تجربیات خود یادگیری
 چطور؟،تغییر دهند؟ اگر بله
May individuals change their adaptive traits over time as a consequence of their
experience? If so, how
Prediction پیشبینی میتواند بخشی از تصمیمگیری باشد؛ اگر روند یادگیری یک عامل براساس تخمین پیشبینی
 آنها چطور این کار را انجام میدهند؟ عاملها از چه،نتایج و عواقب آینده از تصمیمها باشد
مدلهای داخلی برای تخمین رشایط آینده یا نتایج استفاده میکنند؟ چه پیشبینیهای ضمنی
در فرضیات مدلهای داخلی درنظر گرفته میشود؟
Prediction can be part of decisionmaking; if an agent’s learning procedures
are based on estimating future consequences of decisions, how they do this?
What internal models do agents use to estimate future conditions or consequences? What ‘tacit’ predictions are implied in these internal model’s assumptions? i
فرض میشود که افراد چه جنبههایی را حس میکنند (میسنجند) یا در نظر میگیرند؟ یک حس کردن یا سنجیدن
 "عالمتهای" منایش، چه جنبههایی از سایر موجودیتها را درک میکنند (بهعنوان منونه،فرد
Sensing
 یا در طول شبکه و یا جهانی؟ سازوکار شبکه تحمیل، محلی است،دادهشده)؟ این سنجش
 به،شده است یا بروز یافته؟ آیا سازوکارهایی که در آنها عاملها اطالعات دریافت میکنند
رصاحت در یک روند مدلسازی شده است و یا بهسادگی قابل شناسایی است؟
What aspects are individuals assumed to sense and consider? What aspects
of which other entities can an individual perceive (e.g. displayed ‘signals’)? Is
sensing local, through networks or global? Is the structure of networks imposed or emergent? Are the mechanisms by which agents obtain information
modelled explicitly in a process, or is it simply ‘known’? i
Interaction چه نوع تعامالتی بین عاملها فرض شده است؟ آیا تعامالت مستقیم هستند و در آن افراد تعامل
 بهعنوان منونه،با دیگران مواجه میشوند و آنها را تحت تأثیر قرار میدهند و یا غیرمستقیم
 چگونه این ارتباطات بیان،رقابت برای منابع واسط؟ اگر تعامالت شامل ارتباطات میشود
شده است؟
What kinds of interactions among agents are assumed? Are there direct interactions where individuals encounter and affect others, or are interactions
indirect, e.g. via competition for a mediating resource? If the interactions
involve communication, how are such communications represented? i
Objectives اهداف
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،کدام فرآیندها با فرض تصادفی بودن یا تا حدی تصادفی بودن مدل شدهاند؟ آیا اتفاقی بودن
 برای بازتولید تغییرپذیری در فرآیندهایی که در آنها مدلسازی دالیل واقعی،بهعنوان منونه
،تغییرپذیری مهم نیست یا ایجاد وقایع یا رفتارهای مدل برای رخ دادن با یک فرکانس مشخص
در نظر گرفته شده است؟
What processes are modelled by assuming they are random or partly random? Is
stochasticity used, for example, to reproduce variability in processes for which it is
unimportant to model the actual causes of the variability, or to cause model events
or behaviours to occur with a specified frequency? i
آیا افراد تجمعی را تشکیل میدهند و یا متعلق به آنها هستند که در آن سایر افراد را تحت
تاثیر خود قرار دهند یا تحت تأثیر آنها قرار گیرند؟ چنین گروهی از موجودیتها میتوانند
، گروهی از موجودیتها چگونه بیان میشوند.سطح میانی مهمی از یک سازمان باشند
بهعنوان یک مشخصه بروز یافته از افراد یا بهعنوان یک نوع مجزا از موجودیتها با متغیرهای
حالت و مشخصات خود؟
Do the individuals form or belong to aggregations that affect, and are affected by,
the individuals? Such collectives can be an important intermediate level of organisation. How are collectives represented—as emergent properties of the individuals
or as a separate kind of entity with its own state variables and traits? i
 فهم و آنالیز گردآوری و چگونه جمعآوری شدهاند؟ آیا، برای آزمودنABM چه دادههایی از
همه دادههای خروجی برای دنبال کردن نتایج در یک مطالعه تجربی آزادانه استفاده میشوند
یا فقط دادههای مشخصی منونهگیری شده و استفاده میشوند؟
What data are collected from the ABM for testing, understanding, and analysing
it, and how are they collected? Are all output data freely used, or are only certain
data sampled and used, to imitate what can be observed in an empirical study? i
 از چه نوعی و، یعنی در زمان صفر؟ چه تعداد موجودیت،وضعیت اولیه دنیای مدل چیست
با چه مقداری از متغیرهای حالتشا ن بهعنوان داده ورودی وجود دارند (یا در کجا قرار داده
شدهاند)؟ آیا تعیین مقادیر اولیه همیشه یکسان است یا تغییر میکند؟ آیا ورودیها بهصورت
دلخواه انتخاب میشوند یا براساس دادههای موجود هستند؟
What is the initial state of the model world, i.e. at time t=0? How many entities
of what type are there initially, and what are the values of their state variables
(or how were they set)? Is initialisation always the same, or is it varied? Are the
initial values chosen arbitrarily or based on available data? i
آیا مدل از ورودیهایی از منابع خارجی مثل فایل دادهها یا مدلهای دیگر برای نشاندادن
روند تغییرات در طول زمان استفاده میکند؟
Does the model use input from external sources such as data files or other models to represent processes that change over time? i
،زیرمدلهایی که فرایندهای ذکر شده در"بررسی اجاملی فرآیند و برنامهریزی" را نشان میدهند
 ابعاد آنها و مقدار مرجع آنها چیست؟ زیرمدلها چگونه،کدامها هستند؟ پارامرتهای مدل
 آزمایش و پارامرتیسازی میشوند؟،طراحی یا انتخاب
What are the submodels that represent the processes listed in ‘process overview
and scheduling’? What are the model parameters, their dimensions, and reference
values? How were submodels designed or chosen, tested, and parameterised? i
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مثالهایی از پاسخها

 هدف تحقیق چیست؟، توسعه تئوری، فهم سیستم،سواالت تحقیق شامل آزمودن فرضیه
 ارتباطات و، مدیریت یا حامیت از تصمیم،پیشبینیهای کمی
What is the purpose of the study?i
)یادگیری (مدلسازی مشارکتی
Research question incl. test of hypothesis, system understanding, theory development, quantitative predictions, management or decision support, communication and learning (participatory modeling) i
مدل برای چه کسانی طراحی شده است؟
ذینفعان،تصمیمگیران،استادان/دانشجویان،محققان
Scientists, students/teachers, decision makers, stakeholders
For whom is the model designed? i
 واحدهای چه نوع موجودیتهایی در مدل وجود دارد؟، نوعها و زیرنوعها:) نهادها،افراد (انسانها/عاملها
What kinds of entities are in the model? i  گروهی از موجودیتها، محیط،)مکانی (سلولهای شبکهای
)(گروههای عاملها
Agents / individuals (humans, institutions): types and
subtypes, spatial units (grid cells), environment, collectives (groups of agents) i
 موجودیتها چه مشخصههایی (یعنی متغیرهای، حافظه، سن حداکرث، جنسیت، سن، شامره شناسایی:برای عاملها
 مدل حالت و پارامرتها) دارند؟، اشتغال،) دیدگاه (سیاسی، متلک زمین، سطح منابع،موقعیت
By what attributes (i.e. state variables and تصمیم (فقط بهعنوان اسرتاتژی اشاره شود که بعدا توضیح داده
parameters) are these entities character-  هر عامل بیانگر یا یک فرد یا یک خانوار یا یک مزرعه،)خواهد شد
.یا همه افراد از یک نوع است
ized
، لیست عاملها در یک سلول، موقعیت:برای واحدهای مکانی
 پوشش، توضیح رشایط محیطی (ارتفاع،متلک زمین توسط کشاورز
 کاربری اراضی فعلی،) نوع خاک،گیاهی
عملکردهایمشخص،لیستعاملها:برایگروهیازموجودیتها
واحد اندازهگیری
Of Agents: identity number, age, sex, maximum age,
memory, location, level of resources, ownership of land,
(political) opinion, occupation, decision model (only
mention the name of the strategy, which is explained later on), one agent represents one individual / one household / one farm / all individuals of one specific type, i
of spatial units: location, a list of agents in a cell, land
owned by farmer, descriptor of environmental conditions (elevation, vegetation cover, soil type), current land
use
of collectives: list of agents, specific actions
Units of measurement
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مفاهیم طراحی
)Design concepts(
بررسی اجاملی فرآیند و برنامهریزی
Process overview and scheduling

عنرصها دسته
Blocks Elemnets

سوالهای راهنام

مثالهایی از پاسخها

مدل دارای چه فاکتورها یا محرکهای برو نزا
(بیرونی) است؟
What are the exogenous factors / drivers
of the model? i
 فضا در مدل چگونه در نظر،در صورت استفاده
گرفته شده است؟
If applicable, how is space included in
the model? i
چه دقت زمانی و مکانیای در مدل منظور شده
است؟

 تغییرات، تغییر پوشش اراضی، سطح آب دریاچه، اقلیم،بیامری
 قانونگذاری، گونههای مهاجم،تکنوتیکی
Disease, climate, lake water level, land cover change,
tectonic disturbances, invasive species, legislation
.) مکانی منیشودGIS(  رصیح و جغرافیایی،شامل بیان ضمنی

متغیرهای حالت و مقیاسها پیشزمینه نظری و تجربی
Theoretical and Empirical Background State variables and scales

What are the temporal and spatial resolutions and extents of the model? i

1400 ،2  شامره،سال هشتم

هر موجودیت چه کاری انجام میدهد و به چه
ترتیبی عمل میکند؟
What entity does what, and in what order?
i

Not included, spatial implicit, spatial explicit, georeferenced (GIS) i
100  بیانگر یک سال است و شبیهسازی برای،یک گام زمانی
 هر سلول بیانگر یک هکتار است و مدل،سال اجرا میشود
. هکتار است1000  در1000
One time step represents one year and the simulations
were run for 100 years, one grid cell represents 1 ha and
the model landscape comprises 1000 x 1000 ha
 شامل روندهای،اسمهای خود توضیحی از فرآیند مدل
 بهروزرسانیهای همگام یا، برنامههای شبه کد،تصمیمگیری
غیر همگام
Self-explanatory names of the model’s processes, including decision making processes, pseudo-code of
the schedule, synchronous / asynchronous update
-

، تئوریها یا فرضیههای اساسی،کدام مفاهیم
زمینهساز طراحی مدل در سطح سیستم یا در سطح
زیرمدلها (جدا از مدل تصمیمگیری) هستند؟
رابطه بین پیچیدگی و هدف مدل چیست؟
Which general concepts, theories or
hypotheses are underlying the model’s
design at the system level or at the level(s)
of the submodel(s) (apart from the decision
model)? What is the link to complexity and
the purpose of the model? i
مدل یا مدلهای تصمیم مشخص بر چه مبنایی
انتخاب میشوند؟
Why is a/are certain decision model(s)
chosen? i
)اگر مدل یا زیرمدل (بهعنوان منونه مدل تصمیم
 این دادهها از،براساس دادههای تجربی است
کجا بهدست میآیند؟
If the model / a submodel (e.g. the decision model) is based on empirical data,
where does the data come from? i

 ارجاع به،محور- مدلسازی الگو،دردسرتس بودن یا نبودن داده
 مالحظات تئوریکی،سایر تحقیقات
Data (non-) availability, pattern-oriented modeling,
reference to other studies, theoretical considerations
، مصاحبه، پیامیش،)رویکردهای مشارکتی (نقش بازی کردن
 آزمودنهای،GIS ، بایگانی، رسشامری آماری،مشاهده مستقیم
آزمایشگاهی یا در محل از خانوارها
Participatory approaches (role playing games), household surveys, interviews, direct observations, statistical census, archives, GIS, field or lab experiments
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تصمیمگیری فردی
Individual Decision Making

مفاهیم طراحی
Design Concepts
پیشزمینه نظری و تجربی
Theoretical and Empirical Background

عنرصها دسته
Blocks Elemnets

 و همکاران.ا. س،شاهنگیان

سوالهای راهنام

مثالهایی از پاسخها

 مدل یا مدلهای تصمیمگیری عاملها براساس چه، همواقتصادی:تئوریهای موجود (مدلهای میکرو اقتصادی
 فرض یا فرضهایی بنا نهاده شده است؟،اجتامعی-روانشناختی:عقالنیتمحدود؛مدلهایشناختی/کامل
)مکانی-مدلهای ذهنی؛ مدلهای براساس تئوری
On what assumptions is/are the agents’
محور؛-فهمموجودفرآیند/مشاهداتواقعی(توضیحاتسازوکاری
decision model(s) based? i
) مدلهای رگراسیون آماری، استفاده از اکتشافات،جعبه سیاه
 بهعنوان منونه فرض،قوانین تک کاره یا موقتی (قوانین ساختگی
ثبات)؛ ترکیبی از تئوری و مشاهدات
Established theories (micro-economic models: homo
oeconomicus, full / bounded rationality; cognitive
models: social psychology, mental models; space-theory based models) i
real-world observations (mechanistic explanations /
process-based understanding available; black-box, use
of heuristics, statistical regression methods) i
ad-hoc rules (dummy rules, e.g. constancy assumption)i
combinations of theory and observations
در چه سطحی از تجمع (منظور تجمیع عاملها
 در سطح گروه،افراد/در سطح خانوار
و تشکیل گروهی از موجودیتها است) دادهها
 موجود هستند؟Household / individual level, group level
At which level of aggregation were the
data available? i
 در سطح موضوع و اهداف تصمیمگیری چیست؟ در چه،خانوارها/نام بردن موضوعات (عاملهای فردی
 تصمیمگیری باال به پایین) و اهداف تصمیمها برای سطحی از تجمع تصمیمگیری مدل میشود؟ آیا،همگانی
 انتخابها برای سطوح چندگانه تصمیمگیری را شامل میشود؟، توزیع نیروی کار، نحوه استفاده از اراضی:مثال
خرید و فروش
What are the subjects and objects of
decision-making? On which level of ag- Name subjects (individuals agents / households, on
gregation is decision-making modeled? communal level, top down decision maker) and obAre multiple levels of decision making jects of decisions, e.g.: Form of land use, distribution of labor, choices of buying and selling
included? i
 ماکزیمم کردن اصول منطقی ورای تصمیمگیری عاملها در مدل،انتخاب منطقی (رویکرد بهینهسازی کالسیک
 بدون هدف چه هستند؟ آیا عاملها اهداف مشخصی را دنبال،) عقالنیت محدود (رویکرد راضیکننده،)مطلوبیت
) سعی و خطا،(روند معمول
میکنند یا ضوابط موفقیت دیگری دارند؟
What is the basic rationality behind agents’ Rational choice (classical optimization approach,
decision-making in the model? Do agents utility maximization), bounded rationality (satispursue an explicit objective or have other ficing approach), no objectives (routine based, trial
and error) i
success criteria? i
عاملها چگونه تصمیم میگیرند؟
 انتخاب تصادفی، تابع مطلوبیت،درخت تصمیمگیری
How do agents make their decisions? i Decision tree, utility function, random choice
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یادگیری
Learning

مفاهیم طراحی
)Design concepts(
تصمیمگیری فردی
Individual Decision Making

عنرصها دسته
Blocks Elemnets
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سوالهای راهنام

مثالهایی از پاسخها

آیا عاملها رفتار خود را بر اساس تغییر
متغیرهای حالت درو نزا (درونی) و برونزا
 چطور؟،(بیرونی) انتخاب میکنند؟ اگر بله
Do the agents adapt their behavior to
changing endogenous and exogenous
state variables? And if yes, how? i
آیا هنجارهای اجتامعی یا ارزشهای فرهنگی
در روند تصمیمگیری موثرند؟
Do social norms or cultural values play
a role in the decision-making process? i
آیا جنبههای مکانی بر روند تصمیمگیری
موثرند؟
Do spatial aspects play a role in the decision process? i
آیا جنبههای زمانی بر روند تصمیمگیری
موثرند؟
Do temporal aspects play a role in the
decision process? i
در چه محدودهای و چطور عدم قطعیت در
قوانین تصمیمگیری عاملها منظور شده است؟

تطبیق سطح استخراج منابع وابسته به وضعیت اکولوژیکی
منابع
Adaption of resource extraction level in dependence of ecological state of resource
Cultural norms, trust

 اعتامد،هنجارهای فرهنگی

مکانی-مدلهای برپایه تئوری
Space-theory based models

Discounting, memory

 حافظه،تخفیف

 عنرصهای تصادفی عدمقطعیتها را در رفتار/بههیچ وجه
 عاملها رصیحاً رشایط غیرقطعی یا/عاملها تقلید منیکنند
.ریسک را انتخاب میکنند
To which extent and how is uncertainty Not at all / stochastic elements mimic uncertainties
included in the agents’ decision rules? i in agents’ behavior / agents explicitly consider uncertain situations or risk
آیا یادگیری افراد در فرآیند تصمیم درنظر
تغییر سطح خواستهها بسته به تجربیات گذشته
گرفته شده است؟ افراد در طول زمان براساس
 تجربیات خود چگونه تصمیمشان را عوضChange of aspiration levels depending on past ex میکنند؟periences
Is individual learning included in the
decision process? How do individuals
change their decision rules over time as
consequence of their experience? i
آیا یادگیری تجمعی در مدل اعامل شده است؟
 الگوریتم ژنتیک،تکامل
Is collective learning implemented in Evolution, genetic algorithms
the model? i
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تعامل
Interaction

مفاهیم طراحی
)Design concepts(
حس کردن یا سنجش فردی
Individual Sensing

عنرصها دسته
Blocks Elemnets

 و همکاران.ا. س،شاهنگیان

سوالهای راهنام

مثالهایی از پاسخها

چه متغیرهای حالت درو نزا (درونی) و
برو نزا (بیرونی) برای افراد فرض شده تا طی
تصمیمگیری خود بسنجند (حس کنند) و
)درنظر بگیرند؟ آیا روند حس کردن (سنجش
غلط است؟
What endogenous and exogenous state
variables are individuals assumed to
sense and consider in their decisions?
Is the sensing process erroneous? i
چه متغیرهای حالتی از افراد را دیگر افراد
میتوانند درک کنند؟ آیا روند حس کردن
(سنجش) غلط است؟
What state variables of which other individuals can an individual perceive? Is
the sensing process erroneous? i
مقیاس مکانی حس کردن (سنجش) چیست؟
What is the spatial scale of sensing? i
آیا مکانیزم دریافت اطالعات توسط هر عامل
بهروشنی مدلسازی شده یا بهطور ساده فرض
شده است که افراد این متغیرها را میشناسند؟
Are the mechanisms by which agents
obtain information modeled explicitly,
or are individuals simply assumed to
know these variables? i
آیا هزینههای شناخت و جمعاوری داده در
مدل منظور شده است؟
Are costs for cognition and costs for
gathering information included in the
model? i
تعامل بین عاملها و موجودیتها بهصورت
مستقیم فرض شده است یا غیر مستقیم؟
Are interactions among agents and entities assumed as direct or indirect? i

-
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 سایر منابع، منابع مالی،منابع (چندگانه) (شامل قدرت کار
درآمدی) و رفتار سایر عاملها
resources (Multiple) (including working power,
monetary resources, other income resources) and
behavior of other agents
) جهانی (متام فضای مدل، شبکهای،محلی
Local, network, global (whole model space) i
حس کردن (سنجش) اغلب فرض میشود که به صورت محلی
 اما میتواند در طول شبکهها اتفاق بیافتد یا حتی به،است
.صورت جهانی فرض شود
Sensing is often assumed to be local, but can happen through networks or can even be assumed to
be global. i
-

/ تعامالت غیرمستقیم (با واسطه محیط،تعامالت مستقیم
) مزایده،فروشگاه
Direct interactions, indirect interactions (mediated
by the environment / the market, auction) i
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مفاهیم طراحی
)Design concepts(
پیشبینی فردی
Individual Prediction

عنرصها دسته
Blocks Elemnets

سوالهای راهنام

مثالهایی از پاسخها

عامل از چه دادههایی برای پیشبینی آینده
استفاده میکند؟
Which data uses the agent to predict
future conditions? i
چه مدلهای داخلی فرض شده که افراد برای
پیشبینی رشایط آینده یا نتیجه تصمیمشان
استفاده میکنند؟
What internal models are agents assumed to use to estimate future conditions or consequences of their decisions? i
آیا ممکن است که عاملها در روند پیشبینی
اشتباه کنند و اینکه چطور اجرایی میشود؟
Might agents be erroneous in the prediction process, and how is it implemented? i
تعامالت به چه چیزهایی بستگی دارند؟
On what do the interactions depend? i

 از مشاهدات مکانی،استخراج از تجربیات
Extrapolation from experience, from spatial observations
-

) توانایی عامل (دورنی،)عدم قطعیت (بیرونی
uncertainty (External), capability of the agent (internal)i

 نوع عامل، شبکهها،)فاصله مکانی (همسایگی
Spatial distances (neighborhood), networks, type of
agent
 این،آیا تعامالت شامل ارتباطات میشوند
پیغامهای رصیح
ارتباطات چگونه بیان میشوند؟
If the interactions involve communi- Explicit messages
cation, how are such communications
represented?
آیا مختصات شبکه وجود دارد و چگونه بر
 وظایف بر اساس گروه،متمرکز در مقابل غیرمتمرکز
رفتار عامل اثر میگذارد؟ آیا ساختار شبکه
 تحمیل شده است یا بروز یافته؟Centralized vs. decentralized, group based tasks
If a coordination network exists, how
does it affect the agent behaviour? Is
the structure of the network imposed
or emergent? i
چه روندهایی (شامل ورودیسازی) با فرض
تصادفی یا تا جدی تصادفی بودن مدل شدهاند؟
What processes (including initialization)
are modeled by assuming they are random or partly random? i

تصادفی بودن
Stochasticity

i
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سوالهای راهنام

مثالهایی از پاسخها

ناهمگونی
Heterogeneity
مشاهده
Observation

مروری بر فرآیند توسعه رویه  ODDبهعنوان استانداردی برای مدلسازی ...
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مفاهیم طراحی
()Design concepts
گروهی از موجودیتها
Collectives

آیا افراد تجمعی را تشکیل میدهند و یا متعلق
گروههای اجتامعی ،شبکههای انسانی و رشکتها
به آنها هستند که در آن سایر افراد را تحت تاثیر
 Social groups, human networks and organizationsخود قرار دهند یا تحت تأثیر آنها قرار گیرند؟ آیا
این گروهی از موجودیتها توسط مدلساز تحمیل
میشوند یا در طول شبیهسازی بروز پیدا میکنند؟
Do the individuals form or belong to aggregations that affect, and are affected by,
the individuals? Are these aggregations imposed by the modeller or do they emerge
during the simulation? i
گروهی از موجودیتها به عنوان مشخصه بروز یافته در مثابل گروهی از موجودیتها چگونه بیان میشوند؟
تعریفشده توسط مدلساز (نوع جداگانهای از موجودیت با
متغیرهای حالت و مشخههای مربوط به خود)
How are collectives represented?i
Collective as emergent property vs. as a definition by
the modeler (separate kind of entity with its own state
variables and traits)i
آیا تغییر یک عامل با دیگری در ابتدا کار بر روی شبیهسازی اثر آیاعاملهاناهمگونهستند؟اگربلهچهمتغیرهای
م یگذارد؟
حالت یا/و روندهایی بین عاملها فرق میکنند؟
Are the agents heterogeneous? If yes, Would an exchange of one agent with another at the
which state variables and/or processes beginning have an effect on the simulation? i
differ between the agents?i
آیا عاملها در تصمیمگیریشان ناهمگون
هستند؟ اگربله ،چه مدلهای تصمیم یا اهداف
تصمیمی در میان عاملها فرق میکند؟
Are the agents heterogeneous in their
decision-making? If yes, which decision models or decision objects differ
between the agents?i
چه دادههایی از مدل  ABMبرای آزمودن،
فهمیدن ،و آنالیز کردن آن جمعاوری شدهاند و
چطور و چه زمانی جمعآوری شدهاند؟
What data are collected from the ABM
for testing, understanding, and analyzing
it, and how and when are they collected
چه نتایج کلیدی ،خروجی یا مشخصات مدل از
افراد بروز پیدا میکند؟ (بروز یا ظهور)
What key results, outputs or characteristics of the model are emerging from the
individuals? (Emergence) i

عنرصها دسته
Blocks Elemnets

شاهنگیان ،س.ا .و همکاران

زیرمدلها
Submodels

دادههای ورودی
Input Data

جزئیات
Details
جزئیات اجرایی یا پیادهسازی ورودیسازی یا مقادیر اولیه
Initialization Implementation Detail

عنرصها دسته
Blocks Elemnets
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سوالهای راهنام

مثالهایی از پاسخها

 زمان مدل چگونه پیادهسازی میشود؟،بسرت شبیهسازی/ زبان برنامهنویسی،سیستم کامپیوتر
 زمان توسعه،اجرای شبیهسازی
How has the model been implemented? i Computer system, programming language / simulation
platform, simulation runtime, development time
 از کجا؟،آیا مدل قابل دسرتسی است؟ اگر بله
)آدرس صفحه نخست؟ (لینک
Is the model accessible and if so where? i Homepage?(link) i
 یعنی در زمان،توزیع رشایط اولیه دنیای مدل چیست/ مقادیر،نوع و تعداد موجودیتها شامل خود عاملها
تصادفی متغیرهای حالت آنها
صفر از اجرای مدل؟
What is the initial state of the model world, Types and numbers of entities including the agents
themselves, values / random distribution of their
i.e. at time t=0 of a simulation run? i
state variables
آیا ورودیسازی همیشه یکسان است یا میتواند
در بین شبیهسازیها متفاوت باشد؟
Is initialization always the same, or is it
allowed to vary among simulations? i
 انتخاب ذینفعان،ارجاع به دادهها در صورت وجود
آیا مقادیر اولیه اختیاری (تصادفی) هستند یا
براساس داده انتخاب میشوند؟
Are the initial values chosen arbitrarily References to data if any, stakeholder choice
or based on data? i
 مثل فایل، آیا مدل از ورودیهایی از منابع بیرونی، بهعنوان منونه بارش ساالنه،رسیهای زمانی مشاهده شده
،رسیهای زمانی تولید شده توسط مدلهای دیگر
داده یا سایر مدلها برای نشاندادن روندی که در
 مقادیر اولیه متغیرهای حالت، مقادیر پرارامرتها:و نه
 استفاده میکند؟،طول زمان تغییر میکند
Does the model use input from external Observed time series e.g. annual rainfall, time series
sources such as data files or other models to generated by other models, i
represent processes that change over time? i not: parameter values, initial values of state variables
چه جزئیاتی در زیرمدلهایی که فرایندهای ذکر
 اطالعات اضافی، الگوریتمها،معادالت
" شده در "بررسی اجاملی فرآیند و برنامهریزیEquations, algorithms, additional information
وجود دارد؟
What, in detail, are the submodels that represent the processes listed in ‘Process overview and scheduling’? i
 ابعاد و مقادیر خروجی آنها چه،پارامرتهای مدل
جدول پارامرتها
 هستند؟Tables of parameters
What are the model parameters, their dimensions and reference values? i
، زیرمدلها چگونه طراحی و انتخاب شدهاند، آزمایش کردن، پیادهسازی غیروابسته، ارجاع به مقاالت،توجیه
 تحلیل زیرمدلها،کالیربه کردن
چطور پارامرتیسازی و آزمایش شدهاند؟
How were submodels designed or cho- Justifications, references to literature, independent
sen, and how were they parameterized implementation, testing, calibration, analysis of
submodels
and then tested?i
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پیوست  :Cنمونهای از کاربرد این رویه به همراه نقد و بررسی آن
(شاهنگیان و همکاران)1399d ،
 Alviو همکاران ( )2018با هدف بررسی دقیق میزان مصرف آب،
یک چارچوب مدلسازی و شبیهسازی هیبرید (ترکیبی) ارائه دادند.
مدل شبیهسازی رفتاری توسعهیافته در این مقاله ،مصرف آب خانگی
را در دو مقیاس میکرو و ماکرو و به کمک یک رویکرد ترکیبی با
ادغام دو رویکرد مدلسازی عامل بنیان و پویایی سیستم ،بررسی
میکند .در این مدل ،رویکرد مدلسازی عاملبنیان ،رفتار مصرف
آب افراد را در مقیاس میکرو مدلسازی ،و رفتار و ویژگیهای افراد
را بررسی میکند .همچنین رویکرد پویایی سیستم ،رفتار مدلشده
افراد را در یک منطقه شهری در مقیاس ماکرو تجمیع میکند و
بهمنظور پیشبینی کوتاهمدت و بلندمدت تقاضا استفاده میشود.
در این تحقیق ،برای توصیف مدل عامل بنیان از رویه ODD
استفاده شده که جزئیات آن به شرح زیر است:
ِ
مختلف
 هدف :این مدل بهمنظور تخمین میزان آب مصرفی افرادیک خانه در طی  24ساعت و تولید الگوی مصرف آب خانوار
طراحی شده است.
 موجودیتها ،متغیرهای حالت و مقیاسها :عاملها در اینمدل شامل افراد ،خانوارها و محلهها هستند .دقت (مقیاس) زمانی
بهصورت ساعتی انتخاب و از دقت مکانی نیز صرفنظر شده
است .در این مدل ،رفتار مصرف آب هر فرد با نمودار حالت (که
نشاندهنده رفتار مصرف هر فرد در هر یک از اجزاء مصرف خانگی
مانند استحمام ،شستن ظروف و غیره است) مدلسازی شده و مصرف
آب یک خانوار وابسته به نوع افراد ساکن در آن خانه است .عاملها
براساس رده سنی ،وضعیت اشتغال و یا احتمال (مدت) حضورشان
در خانه دستهبندی و توصیف شدهاند .مصرف آب تنها در طول
فعالیتهای خانگی و در طی مدت زمانی که اشخاص در خانه خود
حضور دارند ،انجام میشود و وابسته به نوع و سن عاملها است.
مصرف آب افراد ،خانوارها و محلهها ،از طریق مجموع مصرف آب
افراد در واحد زمان محاسبه میشود.
 فرآیند مرور اجمالی و برنامهریزی :در این مدل رفتار هر فرد دریک خانه به کمک یک نمودار حالت مدلسازی میشود که در آن
" )1حالتها" بیانگر فعالیتهای مختلف مصرف آب و " )2گذارها
(انتقاالت)" که این فعالیتها را براساس برخی از الگوهای تصادفی
شامل احتمال وقوع ،زمان وقوع و مدت فعالیت اجرا میکند .زمان
در این فعالیتها بهطور گسسته (عدد صحیح) مدلسازی میشود و
برای فعالیتها نیز ،محدودیت در تعداد دفعات وجود دارد (مانند
استحمام به حداکثر سه بار در روز محدود میشود) .در این مدل
هنگامیکه فرد فعالیتی را شروع میکند ،مصرف آب از فعالیت
مربوط به آن در جزء خانگی شروع و به کمک یک تابع احتمال توقف
که به اجزاء مختلف اختصاص داده شده است ،متوقف میشود .در
این بخش به نمودارهای مورد استفاده برای احتمال ساعتی مصرف آب
و درصد مصرف آب در هر فعالیت نیز اشاره شده است.
مروری بر فرآیند توسعه رویه  ODDبهعنوان استانداردی برای مدلسازی ...

 بروز :رفتار مصرف آب تجمعی که از تعامل عاملهای فردی بروزمیکند.
 پذیرش (انطباقپذیری) :استفاده از یک تکنیک کالیبراسیون برایانطباقپذیری رفتار عاملها بهمنظور بهینهسازی مصرف آب روزانه
آنها براساس دادههای تجربی.
 سازگاری :عاملها در فعالیت یکدیگر تداخل ایجاد نمیکنند. پیشبینی :استفاده از توابع احتماالتی برای پیشبینی تصمیم عامل. احساس کردن :استفاده از دادههای دمای روزانه همراه با یکتابع احتمال برای فعالیتهای حساس به دما (مانند استحمام و
مصرف آب در فضای باز).
 تصادفی بودن :اختصاص توزیعهای احتماالتی با مقادیر گسستهبرای مدلسازی مدت زمان انجام فعالیت.
 گروهی از موجودیتها :خانه نشاندهنده یک گروه از افراد ومحله نشاندهنده گروهی از خانهها است.
 مشاهده :اندازهگیری آب مصرفی از فعالیتهای مختلف در طولزمان.
ورودیسازی (مقادیر اولیه) :این مدل با تعداد مشخصی خانهدر یک محله و با توزیع یکنواخت جمعیت در هر خانه تنظیم و
آمادهسازی میشود .مدل در ساعت  00:00بامداد ()00:00 am
شروع به اجرا میکند و به مدت  24ساعت با مقیاس زمانی ساعتی
اجرا میشود.
 دادههای ورودی :دادههای کلیدی ورودی به مدل برای اجرای آن،عبارتند از :تعداد افراد در یک خانه ،تعداد خانهها در یک محله،
احتمال حضور هر نوع عامل در خانه ،احتمال رخداد هر جزء
مصرف ،مدت زمان هر فعالیت مصرف آب ،نرخ مصرف آب در هر
فعالیت مصرف آب و دادههای دما در طول  24ساعت.
 زیرمدل :در این مدل ،هیچگونه زیرمدلی وجود ندارد.بهمنظور شناخت بهتر و عمیقتر نسبت به رویه  ODDو کاربرد
صحیح آن در تحقیقات مرتبط با مدلسازی عاملبنیان ،الزم است،
عملکرد مقاله  Alviو همکاران ( )2018در استفاده دقیق از این
رویه و شناسههای آن ،بررسی شود .بنابراین در ادامه الزم است با
نقد و بررسی نحوه و چگونگی استفاده این مقاله از رویه ODD
در رابطه با هر یک از عنصرهای آن ،به نکات حائز اهمیتی که در
استفاده از این رویه وجود دارند اشاره شود که در ادامه بحث به
آنها پرداخته میشود.
اولین و مهمترین نقدی که بر نحوه استفاده این مقاله از رویه ODD
وجود دارد این است که نویسندگان این مقاله در استفاده از این
رویه ،در بخشی از مقاله خود از عنصرهای نسخه بهروزرسانیشده
( Grimmو همکاران )2010 ،و در بخشی دیگر از عنصرهای
نسخه منسوخشده ( Grimmو همکاران )2006 ،این رویه استفاده
کردند .در دسته "مفاهیم طراحی" ،از عنصرهای نسخه منسوخشده
و در سایر دستهها ،یعنی "مرور اجمالی" و "جزئیات" از نسخه
بهروزرسانیشده این رویه استفاده کردند؛ درحالیکه ارائهدهندگان
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رویه  ODDتأکید کردند باید از نسخه بروزشده این رویه استفاده
شود ( Grimmو همکاران.)2010 ،
براساس توصیه ارائهدهندگان رویه  ،ODDبرای استفاده از این رویه
در تحقیقات باید بهصورت ذیل به آن ارجاع داده شود (Grimm
و همکاران" :)2010 ،توصیف مدل ،رویه ( ODDبررسی اجمالی،
مفاهیم طراحی و جزئیات) را دنبال میکند ( Grimmو همکاران،
 2006و  .")2010در صورتیکه این مقاله ،با ادبیات دیگری به این
موضوع اشاره کرده است.
نکته حائز اهمیت دیگر در این مدل ،اشاره به سه عامل فرد،
خانوار و محله است؛ درحالیکه در تشریح عنصرهای رویه در این
مقاله ،تنها به عامل فردی پرداخته شده است .درحالیکه در اکثر
عنصرهای رویه  ،ODDنیاز به توضیح شفافی از هر عامل در رابطه
با هر یک عنصر وجود دارد.
همانطورکه پیشتر در عنصر اول از رویه یعنی "هدف" اشاره شد،
براساس توصیه ارائهدهندگان این رویه بهتر است نویسندگان به
عنصر اول از رویه بهطور جداگانه از هدف کل مقاله و در پاراگرافی
مستقل ،اما در بخش مقدمه به آن اشاره کنند ( Grimmو همکاران،
 .)2010درصورتیکه در این مقاله ،توصیف مدل براساس رویه ODD
و تشریح مدل براساس عنصرهای مختلف آن در بخشی جداگانه
بررسی شده و در مقدمه آورده نشده است.
در عنصر دوم از رویه  ODDیعنی "موجودیتها ،متغیرهای حالت
و مقیاسها" ،نوع موجودیتها و مقیاسهای زمانی و مکانی
براساس رویه ارائهشده در مقاله شرح داده شده است؛ اگرچه اشاره
به نحوه محاسبه مصرف آب ،مربوط به عنصر سوم یعنی "فرآیند
مرور اجمالی و برنامهریزی" و در پاسخ این سوال از عنصر سوم که
"مدل چه میکند؟" است .همچنین باتوجهبه مطالب ذکر شده در
این عنصر ،میتوان اینگونه برداشت کرد که سن عاملهای فردی،
مدت حضور آنها در خانه و رفتار مصرف آب آنها ،متغیرهای
حالتی هستند که در این مدل و تنها برای عامل فردی در نظر گرفته
شده است؛ هرچند بیان شفافی از آن وجود ندارد و به عامل خانوار
و محله نیز پرداخته نشده است .بهتر است متغیرهای حالتی که در
مدل در نظر گرفته میشوند ،در جدولی ارائه شوند که شامل نام
متغیر حالت ،کلمه اختصاری و واحد آن و نیز توضیحی شفاف و در
عین حال مختصر از آن باشد.
درتوصیفعنصرسوم،یعنی"فرآیندمروراجمالیوبرنامهریزی"بایدبه چند سوال پاسخ داد )1 :موجودیتها چه کاری انجام میدهند؟ )2
به چه ترتیبی؟  )3چه زمانی متغیرهای حالت بهروزرسانی میشوند؟
و  )4زمان به چه نحوی مدلسازی میشود؟ همچنین اشاره به یک
شبه کد و بستر نرمافزاری مورد استفاده ،از دیگر موضوعات مهم
در این عنصر هستند .در این مقاله پاسخ به سه سوال اول باتوجهبه
توضیحاتی که در این مقاله به آنها اشاره شده ،مشکل است؛ هرچند
نحوه مدلسازی زمان بیان شده است .همچنین در این عنصر از شبه
کد استفاده نشده و بستر نرمافزاری مورد استفاده که در این مقاله
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نرمافزار  AnyLogicبوده است ،معرفی نشده است .بهتر بود در
این عنصر به جای توضیح و پاسخ به هر کدام از این سواالت بهطور
جداگانه ،از یک شبه کد استفاده میشد تا نحوه عملکرد مدل به کمک
آن برای خواننده ترسیم شود.
 عنصر "بروز" در این مقاله" ،رفتار مصرف آب تجمعی که از تعاملعاملهای فردی بروز میکند" تعریف شده؛ درحالیکه از عنصر
"تعامالت" صحبتی به میان نیامده است.
 در عنصر "پذیرش" ،بیان شده از تکنیک کالیبراسیون و دادههایتجربی برای رفتار مصرف آب افراد استفاده شده؛ درصورتیکه
توضیحات این عنصر در رویه  ،ODDحاکی از اشاره به خصوصیات
تطبیقپذیر و قوانینی است که عاملها از آنها برای تصمیمگیری و
تغییر رفتار خود استفاده میکنند.
 در عنصر "پیشبینی" ،از توابع احتماالتی برای پیشبینی تصمیمعامل استفاده شده است؛ اما به این موضوع که مبنای پیشبینی
چیست و چه تأثیری برروی تصمیم عامل دارد ،اشارهای نشده است.
 در عنصر "تصادفی بودن" ،عنوان شده توزیعهای احتماالتی بامقادیر گسسته برای مدلسازی مدت زمان انجام فعالیت اختصاص
یافته است .درحالیکه در عنصر "فرآیند مرور اجمالی و برنامهریزی"
بیان شده فعالیتهای مصرف آب هر فرد در یک خانه براساس برخی
از الگوهای تصادفی شامل احتمال وقوع ،زمان وقوع و مدت زمان
است .پس تصادفی بودن در وقوع و مدت زمان انجام یک فعالیت
مصرف آب وجود دارد که در این عنصر به آنها پرداخته نشده است.
 در عنصر "مشاهده" اشاره نشده دادههای مصرف آب چه زمانی وچگونه جمعآوری شدهاند که باید بهطور خاص این موارد را در این
عنصر ،ذکر کرد.
 در عنصر "ورودیسازی (مقادیر اولیه)" ،باید به سواالت متعددیپاسخ داده شود که در این مقاله به هیچیک از آنها پرداخته نشده
است؛ از جمله این موارد میتوان به تعداد عاملهایی که از هر گروه
و هر نوع در ابتدای شبیهسازی حضور دارند ،مقادیر دقیق متغیرهای
حالت در آنها و غیره اشاره کرد.
در توضیح عنصر "دادههای ورودی" ،باید بیان شود آیا مدل ارائهشده
از منابع خارجی بهعنوان ورودی استفاده میکند یا خیر؟ بسیاری
از این مواردی که در این بخش از رویه در این مقاله ذکر شدند،
مربوط به عنصر "ورودیسازی (مقادیر اولیه)" (از جمله تعداد افراد
در یک خانه ،تعداد خانهها در یک محله و غیره) هستند .همچنین
نمودارهای مورد استفاده برای احتمال ساعتی مصرف آب و درصد
مصرف آب در هر فعالیت که در بخش فرآیند مرور اجمالی و
برنامهریزی بیان شده است ،باید در این بخش ذکر شود.
همچنین با مراجعه به مقاالت  Koutiva ،)2015( Burglandو
 )2016( Makropoulosو ( Lin ،)2017و همکاران ( )2020و
 Ramseyو  ،)2021( Zechmanنمونههای دیگری از کاربرد رویه
 ODDیا ODD+Dدر مقاالت بینالمللی که در حوزه مدیریت منابع
آب و مدیریت آب شهری ارائه شدند ،قابل مشاهده میباشد.
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