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رش بر نگ یمنابع آب مبتن هایسامانه کپارچهي یابيارز

 یستمیس

 
  0و علی باقری *0مرضیه ثمره هاشمی

 
 چکیده

ریزی مدیریت یکپارچه منابع آب، ارزیابی ترین مراحل برنامهیکی از مهم
های شرطهای منابع آب است. آگاهی از کم و کیف منابع آب جزء پیشسامانه

از  یکپارچه یکیشود. ارزیابی اساسی برای مدیریت منابع آب محسوب می
آید. بر این های گم شده از زنجیره اقدامات مدیریت آب به حساب میحلقه

بتنی های منابع آب ماساس در مقاله حاضر یک فرآیند ارزیابی یکپارچه سامانه
 شود. فرآیند پیشنهادی شاملسازی میبر نگرش سیستمی، طراحی و پیاده

 لیز است. فاز شناسایی در دو بخشسازی و آناسه فاز شناسایی سامانه، مفهوم
نجام گیرد. برای اشناسایی عناصر، و شناسایی و مشارکت گروداران انجام می

نگری سازی، یک چارچوب جدید ترکیبی مبتنی بر گذشته و آیندهفاز مفهوم
(CEPEAFپیشنهاد می )ی سازی پویاشناسشود. در فاز آنالیز، تکنیک مدل

های روش شود. جهت بررسی عملیاتی یافتهیمها به کار گرفته سامانه
پیشنهادی، فرآیند ارزیابی یکپارچه معرفی شده برای سامانه منابع آب استان 

ها حاکی از توسعه کمی کشاورزی، است. یافتهخراسان جنوبی، پیاده شده 
تنها با رویکرد افزایش سطح زیر کشت و بدون توجه به روند کاهشی تولید 

باشد. همچنین نتایج خصوص در مورد محصوالت باغی، میدر واحد سطح به 
دهد، با ایجاد یک موازنه میان کاهش سطح زیر کشت سازی نشان میمدل

درصد  9درصد و رشد صنایع و معادن به مقدار  6باغی و زراعی به میزان 
 رود، از کاهشعالوه بر اینکه حجم منابع آب زیرزمینی  به سمت تعادل می

شود. در این موازنه، کاهش سطح زیر فزوده نیز جلوگیری میسرانه ارزش ا
کشت محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعی، اثر بیشتری را در 

 دهد. روند به تعادل رساندن حجم منابع آب زیرزمینی نشان می
 

، چارچوب DPSIRسازی، چارچوب ارزیابی یکپارچه، مفهوم :كلمات كلیدی

GOFسیستمی، استان خراسان جنوبی.سازی ، مدل 
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Abstract 
Integrated assessment of water resources systems is one of the 

main steps in implementation of Integrated Water Resources 

Management. In other words, knowing the quantity, quality of 

water resources are prerequisites of management. Integrated 
assessment is one of the missing links in the management 

chain. Therefore, in this study an integrated assessment of 

water resources systems process is proposed and implemented. 

The proposed process consists of three phases: reconnaissance, 
conceptualization, and analysis. The reconnaissance phase 

consists of elements  ́ reconnaissance and stakeholders’ 

reconnaissance and participation. A combined novel 

framework based on ex post and ex ante assessment framework 
(CEPEAF) is proposed for conceptualization phase. The 

system dynamics modelling is adopted for the analysis phase. 

The proposed process has been applied in South Khorasan. The 

results show extension in agriculture in term of increase in 
cultivated area ignoring the decreasing trend in production per 

hectare especially in case of orchards. Simultaneously the local 

ground water resources have been over exploited since many 

years ago. Model results also showed 6 percent decrease in 
orchard and cultivated area alongside 4 percent increase in 

industry and mine production leads to a stable ground water 

level and GDP will be remain constant. The other important 

model result showed decrease in orchard area is more effective 
on ground water level than decrease in cultivated area. 
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 مقدمه  -0

ریزی و اجرای مدیریت یکپارچه منابع ترین مراحل برنامهیکی از مهم
 به اسخپ، یابیارز جهینت نیمهمتر آب، ارزیابی وضعیت منابع آب است.

 اختارس و عتیطب مورد در یآگاه شیافزا بلکه ست،ین یعلم االتؤس
های سامانهدر حوزه (. Davies, 2007) است سامانه در موجود مسائل

توان گفت اولین پارادایم ارزیابی، ارزیابی سنتی به صورت منابع آب می
یزی ر. در این نگاه، مدیریت و برنامهبودتهیه بیالن منابع و مصارف 

های آبی برداری از پروژهمنابع آب بیشتر معطوف به احداث و بهره
ترین مهم (1425) سازمان مللاست. به طوری که طبق تعریف 

 امانهس"عبارتند از ، از دیدگاه این پارادایم، های مدیریت منابع آبجنبه
)تقاضا( و وظیفه عمده  "کنندههای مصرفگروه")عرضه( و  "منابع آب

 باشدمدیریت، برقراری تعادل و توازن بین عرضه و تقاضای مزبور می
(UN, 1985). ه منابع تنها ب ،بآی سنتی منابع به عبارت دیگر در ارزیاب

شود و ارزیابی عبارت است از بررسی بیالن منابع و مصارف توجه می
از سوی دیگر، با افزایش جمعیت و محدود ماندن منابع آبی و مصارف. 

مدیریت منابع آبی  ارتقاء در کشورهای مختلف، نیاز روزافزونی به
از . بودن ی این نیازاحساس شد و تهیه بیالن منابع و مصارف پاسخگو

توسعه پایدار پیرو انتشار گزارش بحث سوی دیگر، با مطرح شدن 
( WCED, 1987) "آینده مشترک ما"با عنوان  1427برانتلند در سال 

مین نیازهای نسل حاضر بدون به که در آن توسعه پایدار به معنی تأ
 لشود و پس از آن تشکیخطر انداختن نیازهای نسل آینده تعریف می

، 1443کنفرانس دوبلین در مورد آب شیرین و انتشار اصول آن در سال 
در مدیریت منابع آب یک تغییر پارادایم شکل گرفت و مدیریت یکپارچه 

 Dublin) عنوان یک پارادایم غالب مطرح شد ( بهIWRM1)منابع آب 

statement, 1992). کی به عنوان ی ،به این ترتیب در بحث ارزیابی نیز
این تغییر پارادایم مطرح شد. در پارادایم جدید  ،IWRMهای از گام

یار فراتر یست، بلکه بسارزیابی تنها تهیه بیالن منابع و مصارف مطرح ن
ی و سیستم مورد ارزیابهای حاکم بر دینامیکله، به بررسی از این مسأ

 شود و از نشانگرهای متفاوتی کمکنیز پرداخته میآنها مختلف  عناصر
های امانهسشود. این پارادایم جدید با عنوان ارزیابی یکپارچه یگرفته م

بر اساس تعریف سازمان مشارکت جهانی آب  شود.منابع آب مطرح می

یک  ابزاری است برای سنجش منابع آب در ،ارزیابی منابع آب"
های مربوط به منابع آب در ارتباط چارچوب مرجع و سنجیدن دینامیک

انسانی. ارزیابی منابع آب معموال برای یک حوضه، با اثرات و تقاضاهای 

 . (GWP, 2000)" شودزیر حوضه یا یک منبع زیرزمینی انجام می

 
است  IWRMقسمتی از فرآیند رویکرد یکپارچه بودن ارزیابی مزبور، 

 هایسامانهاجتماعی و اقتصادی را به پایداری منابع آب و  عواملکه 
ست. ا نیز الزامی 3مشارکت گرودارانبه این منظور  دهد.مرتبط پیوند می

توسعه و : که این طور بیان شده استنیز بیانیه دوبلین، اصل دوم  در
ه کبه طوری  مدیریت آب باید بر اساس رویکردی مشارکتی باشد

گیران را در همه سطوح شامل ریزان و تصمیمکنندگان، برنامهمصرف
. مشارکت گروداران منجر به اخذ  (Dublin Statement, 1992)شود

تر و خالقانه خواهد شد. از سوی دیگر مشارکت تصمیمات آگاهانه
ر د شد که دگروداران منجر به پذیرش عمومی نتایج و تصمیمات خواه

به  ها بهترخیرها کاهش خواهند یافت و برنامهنتیجه آن مناقشات و تأ
بنابراین مشارکت گروداران بخشی از فرآیند  انجام خواهند رسید.

 ارزیابی یکپارچه است. 
 

ویم: شاگر به ارزیابی در بعد زمان نگاه کنیم با دو نوع ارزیابی مواجه می
. ارزیابی به اعتبار 9و ارزیابی به اعتبار آینده 2ارزیابی بر مبنای گذشته

و به گذشته و حال  سامانه استگذشته بر مبنای اطالعات گذشته 
شود. به عبارت دیگر ارزیابی بر مبنای گذشته یک مربوط می سامانه

 انهساماه به آینده نگ آیندهدارد. اما ارزیابی به اعتبار  5رویکرد انفعالی
ن کننده ارزیابی به اعتبار گذشته است. ایدارد یا به عبارت دیگر تکمیل

باید فراتر از تنها  یکپارچه دارد. ارزیابی 6ارزیابی یک رویکرد فعال
ری باشد، بلکه نگآیندهارزیابی به اعتبار گذشته یا تنها ارزیابی به اعتبار 

 و یکپارچه برای ایجاد یادگیری اجتماعیدر یک فرآیند ارزیابی 
پذیری باید هر دو اینها در تعامل با هم در نظر همچنین ایجاد تطابق

بهتری از مسائل موجود در  درک ،گرفته شوند در نتیجه این تعامل
 تری انتخابمناسب هایها و ابزاراتفاق خواهد افتاد و سیاست سامانه

از سوی دیگر در بسیاری از موارد (. Hildén, 2011خواهند شد )
ی از دو ها ترکیبافتد که پاسخاتفاق می سامانهپذیری زمانی در تطابق

  (.Grafton, 2010نوع بر مبنای گذشته و به اعتبار آینده باشند )

 

های منابع آب سامانهبه منظور انجام ارزیابی یکپارچه ، همچنین
ند. رامتفاوتی د هایابزارهای مختلفی مورد نیاز است. این ابزارها ساختار

ها و ساختار برخی دیگر به به شکل چارچوب هاساختار بعضی ابزار
اما یک مدل ارزیابی است  7WEAPشکل مدل است. به عنوان مثال 

2DPSIR .های ارزیابی یکپارچه مدل یک چارچوب ارزیابی است
اگر االت را توصیف کرده و به سؤ سامانههایی هستند که مدل معموالً

توان گفت اولین سابقه دهند. میپاسخ می شود؟چنین باشد چه می
ه مطالعه محدودیت رشد توسط ــهای ارزیابی یکپارچه بمدل

Forrester (1971)  وMeadows (1972) از سوی دیگر  گردد.برمی
گیرندگان مناسب برای تحلیل، به تصمیم یابزار ، به عنوانهاچارچوب

د و را درک کنن سامانهوضعیت کلی  ،کنند تا با یک نگاهکمک می
ا هبه عبارت دیگر چارچوب. را فراهم سازندها زمینه یا پایه توسعه مدل

ند ولی کنحاکم بر سیستم را بیان میی های عام هستند که نظریهمدل
ها به صورت خاص ساختار عناصر و روابط بین عناصر موجود در مدل
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دهند و در واقع یک بدل از سیستم سیستم مورد بررسی را نشان می
ازی ستوان عملکرد سیستم را شبیهواقعی هستند که از طریق آن می

 یزاارتباط اج به بیان تواندوجود یک چارچوب به عنوان زمینه، میکرد. 
(. Holman et al., 2008) کمک کندو سناریوهای مختلف  سامانه

در سطح روابط علت و معلولی و با استفاده از  سامانهارزیابی یک 
شود که این ای از نشانگرها میها منجر به تولید مجموعهچارچوب

را پوشش داده و  سامانههای مجموعه باید بتواند تمام جنبه
یکی از موارد مهم در ارائه مدل و  دهنده مسائل آن باشد.کاسانع

ه ها با واقعیت مسألچارچوب مناسب، تطبیق ماهیت مدل و چارچوب
های آبی، ارائه باشد. با توجه به دینامیک بودن ماهیت سامانهمی

 فرایندهایی برای ارزیابی آنها نیاز به ابزارهایی با قابلیت دینامیک دارد. 
 

به ما کمک  ( وIISD,1999ا وسیله ارتباط ما با دنیا هستند )نشانگره
 1461هه کنیم. از اوایل د ساختاربندیکنند تا اطالعات پیچیده را می

 ها که نشانداری از نشانگرها و شاخصتالش برای تهیه سری معنی
 هایگزارشدهنده وضعیت منابع آب باشند آغاز گردیده است. در 

برنامه آب سازمان ملل با در قالب  WWAP4ارزیابی جهانی منابع آب 
مورد توجه  ی ارزیابیهانیز شاخص  Program UN Waterعنوان 

هر سه در ابتدا آغاز گردیده و  3112ند. این برنامه از سال اهقرار گرفت
 WWDR11خود را با عنوان ساالنه گزارش  3119و از سال سال یکبار 

  .استداده ارائه 
 

با  با مشارکت گرودارانبا توجه به آنچه که آمد، ارزیابی یکپارچه باید 
م برمبنای گذشته و به اعتبار آینده، همچنین با ابزار تحلیلی رویکرد توأ

بر این اساس هدف . ها و نشانگرها مورد توجه قرار گیردمانند چارچوب
وجه به نقش پذیر با تاصلی این مقاله پیشنهاد یک فرآیند ارزیابی توسعه

ها در ارائه یک ارزیابی یکپارچه دینامیکی ها و مدلمکمل چارچوب
است، که در سه گام  IWRMقابل استناد، به عنوان بخشی از فرآیند 

بندی شده و به عنوان نمونه برای سامانه منابع آب استان کلی فرمول
 سازی شده است.خراسان جنوبی پیاده

 

 هامواد و روش -0

 فرآيند پیشنهادی برای ارزيابی يکپارچه  -0-0

وط مبانی، اصول و مفاهیم مرب برای ارائه فرآیند ارزیابی یکپارچه ابتدا
ن ریزی شد. بر اساس آطرح فرآیند اولیه ارزیابیبررسی و  به ارزیابی

 ارکت گرودارانمشسامانه، تعریف تعریف و تبیین شناسایی به ترتیب به 
 فسامانه، تعریسازی برای تعریف و طراحی مفهوم و طراحی فرآیند آن،

ات بر اساس تجربی نهایتدر پرداخته شد. توسعه مدل  امانه وآنالیز س
ند نهایی ارزیابی یکپارچه برای طی شده، فرآی مراحلبه دست آمده از 

ر شکل د . نمودار کلی این فرآیندهای منابع آب تعریف شده استسامانه
 نشان داده شده است. 1
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Fig. 1- Proposed assessment process and its situation 

through the process of integrated water resources 

management 
آن  و جايگاه فرآيند پیشنهادی برای ارزيابی يکپارچه -0شکل 

 در فرايند مديريت يکپارچه منابع آب
 

ولین ا سامانه،هدف یادگیری و افزایش آگاهی از با  ،در ارزیابی یکپارچه
 انهــامساست. شناسایی امانه مورد مطالعه شناسایی مقدماتی س ،قدم

 Soncini-Sessa)است  انهــسامهای اولیه ژگیــشامل شناخت وی

et al., 2007) .ها و اطالعات اولیه آغاز آوری دادهبا جمع این مرحله
ل دوم از جمله اص یمختلف یالمللنیب هایهینایب. از آنجایی که شودمی

 کپارچهی تیریمداز ابتدای فرآیند مشارکت گروداران را  ،بیانه دوبلین
اند، این فاز در دو کرده یمعرف یرکن اساس کیمنابع آب به عنوان 
و شناسایی و مشارکت گروداران در نظر گرفته  ،هابخش شناسایی داده

های اولیه سامانه، هدف، مرز و شده است. با مشخص شدن ویژگی
 د بود.نگروداران کلیدی سامانه قابل شناسایی خواه

 
 ها، تحلیل آنها وپس از شناسایی مقدماتی سامانه، ساختاربندی داده

 در مروری بر ست.ا بررسی روابط علت و معلولی داخل سامانه ضروری
ها ابزار مناسبی برای تحلیل چارچوبادبیات موضوع اشاره شد که 

ت کلی وضعی درککنند تا با گیرندگان کمک میهستند، به تصمیم
برای فعل و انفعاالت موجود در آن به طراحی نظریه بپردازند.  سامانه



 

 

 

 0366، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR) 

315 

 

جود وهمچنین . رودبه شمار میها زمینه یا پایه توسعه مدل این نظریه
ی هایک چارچوب به عنوان زمینه، به تمرکز روی ارتباط بین بخش

یک چارچوب  معموالً(. Holman et al., 2008کند )مختلف کمک می
های ارزیابی یکپارچه برای نشان دادن ساختار به عنوان زمینه مدل

این چارچوب ایجاد  ؛گیردعلت و معلولی آنها مورد استفاده قرار می
ازد ــسررسی را ممکن میــهای قابل بفرضیه ای ازمجموعه

(Valkering, 2009بن .)ها بندی دادهابراین دومین فاز ارزیابی، ساختار
و اطالعات فاز اول و استخراج روابط علی و معلولی با استفاده از 

درنظر سازی سامانه )در قالب یک نظریه( با عنوان مفهومها چارچوب
ن ای اصلی سامانه و روابط بیباید متغیره . در این فازه استگرفته شد

 های مفهومی انجاماین کار با استفاده از چارچوب .دنشناسایی شوآنها 
شود و فراهم می سامانهشود. در نتیجه یک دید استراتژیک از می
 را ترسیم کرد.  سامانهتوان مدل مفهومی می
 

 علت و در سطح روابطهای مختلفی برای ارزیابی یکپارچه چارچوب
توانند به دو دسته بر مبنای ها میاین چارچوب معلولی وجود دارند.

در  چارچوب پرکاربرد و اصلی دو .گذشته و مبتنی بر آینده تقسیم شوند
اولین بار  DPSIRچارچوب . 11GOFو  DPSIRاین زمینه عبارتند از: 

( در سال 13OECDهای اقتصادی )توسط سازمان توسعه و همکاری
عنوان یک استراتژی برای گزارش ارزیابی یکپارچه از وضعیت  به 1442
ی با استفاده از نشانگرها معرفی شد. این چارچوب ارزیابی محیطزیست

در  DPSIR. (Kristensen, 2004) دهدرا بر مبنای گذشته انجام می
های ارزیابی یکپارچه مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است گزارش

توان به گزارش ارزیابی کیفی و کمی مشهورترین آنها میکه از جمله 
، چهارمین (EEA, 2003) محیطی اروپاآب اروپا توسط آژانس زیست

( توسط برنامه محیط GEO4انداز جهانی محیط زیست )گزارش چشم
، اولین، دومین، سومین، و (UNEP, 2007) زیست سازمان ملل

 سط سازمان ملل( توWWDRچهارمین گزارش جهانی توسعه آب )
(UN, 2003; 2006)  و مطالعات دیگری از جمله پروژهMULINO 

( اشاره Vázquez and Mattei, 2003های آبی )یاستسبرای ارزیابی 
  کرد.

 
ری را انجام نگآیندهکه ارزیابی به اعتبار  GOFگرا چارچوب هدف

دهد، برای تعریف نشانگرها به عنوان قسمتی از پروژه تحقیقاتی می
SEAMLESS-IF شد. هدف این پروژه تحقیقاتی تعریف یک  معرفی

های کنولوژیها یا تابزار کامپیوتری برای ارزیابی یکپارچه تأثیر سیاست
ادی ی، اقتصمحیطزیستدر آن ابعاد بود و کشاورزی  سامانهجدید روی 

و اجتماعی توسعه پایدار به صورت همسان به یکدیگر ارتباط داده 
ی بین نشانگرها هاتعاملها و اندرکنش GOF ارچوبچشوند. در می

 دــونشیمه تصویر کشیده ــایدار بـبین و درون سه بعد توسعه پ

(Alkan Olsson et al., 2007; 2009 با توجه به ماهیت مکمل .)
بودن این دو چارچوب نسبت به هم، در فرآیند ارزیابی جامع پیشنهادی، 

وب در قالب چارچوب ترکیبی زمان از این دو چارچاستفاده هم
12CEPEAF پیشنهاد می( شودSamareh Hashemi et al., 2019 .)

انجام شده  CEPEAFسازی است که با کمک بنابراین فاز دوم مفهوم
و خروجی آن مدل مفهومی سامانه براساس هدف تعریف شده در مرحله 

 شناسایی است.
 

 .ها هستندتوسعه مدلها بستری برای چارچوب طور که اشاره شدهمان
ها با ایجاد یک تصویر روشن از سامانه به عبارت دیگر چارچوب

ه به کنند و در نتیجمتغیرهای کلیدی و روابط بین آنها را تبیین می
. شودها با کیفیت و دقت باالتری انجام میکمک آنها توسعه مدل

وان تمی ،هااستفاده از چارچوب یعنی ،سازیبنابراین بعد از فاز مفهوم
ر درنظ سامانه،آنالیز  ،ها را توسعه داد. بر این اساس سومین فازمدل

های ریاضی انجام عموماً با استفاده از مدل سامانهگرفته شد. آنالیز 
یرند گها که برای آنالیز کمی مورد استفاده قرار میگیرد. این مدلمی

رده ا توصیف کر سامانهکه  شوندهای ارزیابی یکپارچه نامیده میمدل
دهند. به عبارت پاسخ می شود؟اگر چنین باشد چه میاالت و به سؤ

 مشخص سامانههای مختلف را روی ها اثر گزینهدیگر در این فاز، مدل
مثل  دهیچیپ سامانهیک  سازیمدل یتوجه داشت که برا دیبا کنند.می

 و یاقتصاد ،یمحیطزیستمختلف  هایمنابع آب الزم است جنبه
ت به صور سامانه دیبا گری. به عبارت درندیمد نظر قرار گ یاجتماع

 واندتیکه م یدیمف یهااز روش یکیشود.  دهید وستهیو پ کپارچهی
گرش بر ن یروش مبتن د،ینما یاتیرا عمل وستهینگرش به هم پ نیا

یستمی ساز تفکر  یانگرش که شاخه نی. اباشدیم هاسیستم ییایپو
 و دهیچیپ یهاسامانه یسازدر مدل یعیبه طور وس تواندیم است،

ود ه شبه کار گرفت هاسامانه تیریدر مد تیعدم قطع لیپرداختن به مسا
(Forrester, 1961). های مختلفی برای ساخت مدل افزارهاینرم

استفاده  VENSIMافزار ه از نرممقالدر این  .وجود دارد سامانهپویایی 
 برخوردار است ییک سری ابزارهای تحلیل ازار افزنرمشده است. این 

 کند.سازی منحصر به فرد میارهای شبیهافزنرمکه آن را نسبت به سایر 
 
ود. اما شبه این ترتیب فرآیند ارزیابی یکپارچه در سه فاز انجام می 

 مانهساریزی و در نهایت مدیریت برای نشان دادن جایگاه آن در برنامه
ی . در فاز بعدی که قسمته استشدیابی نیز اشاره به فازهای بعد از ارز

های مختلف سیاست اثر شود،ریزی محسوب میرآیند برنامهـاز ف
 ترینوان مناسبــتن مرحله میــشود. براساس نتایج ایتحلیل می

. بنابراین عنوان آن انتخاب را انتخاب کردها گذاریسیاست
 سامانهپس از آن برای  گذاری شده است.نامهای منتخب سیاست
(. در 1شکل )شوند گیری شده و تصمیمات نهایی انتخاب میتصمیم
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ادامه، به منظور نشان دادن چگونگی استفاده از این فرایند، مراحل 
اجرای فرآیند پیشنهادی برای ارزیابی سامانه منابع آب استان خراسان 

 سازی شده است.جنوبی پیاده
 

 سامانهيی شناسا: فازاول -0-0-0

و  شناساییدر دو بخش کلی شناسایی عناصر و  سامانهشناسایی 
بندی شده است. منظور از شناسایی عناصر گروداران طبقهمشارکت 

ی از اگیری تصویر اولیهیافتن اطالعات اولیه الزم برای شکل سامانه
از  منظور .گیرداست که به عنوان نقطه آغاز مورد توجه قرار می سامانه
ریت ثر در فرآیند مدیگروداران، پیدا کردن افراد مؤو مشارکت ی شناسای

 گروداران مشارکت شایان ذکر است .(3)شکل  ستا و ساختاربندی آنها
 دیولت مراحل در خصوصه ب ارزیابی و مدیریت یکپارچه مراحل ریسا در
 در .باشد داشته ادامه تواندیم هم یریگها و تصمیمنهیگز انتخاب و

از مشارکت گروداران در بخش شناسایی مقدماتی  تحقیق حاضر
 استفاده شده است.

 

ختلفی های متواند در الیهشناسایی عناصر می شناسايی عناصر: -

انجام شود، بدین معنی که بسته به عمق مورد انتظار از ارزیابی و 

 شود.میاول تا سوم اجرا  هایهای آن، شناسایی عناصر در الیههزینه
های بعدی قابل انتخاب شدن یا اول ضرورت دارد ولی الیهانجام الیه 
خراسان جنوبی، شناسایی عناصر در در مورد  کردن هستند.چشم پوشی

الیه اول که ضروریست، انجام شده است. این مرحله از شناخت سامانه 
پایه و اساس مراحل بعدی است و اطالعات اولیه را برای شناخت فراهم 

به این صورت است  و مصارف آب در الیه اول منابع کند. وضعیتمی
سرد  های گرم وو متوسط بارندگی در ماه که مقدار بارندگی بسیار کم،

لی فص های استان عمدتاًمیلیمتر متغیر است. رودخانه 1/45تا  1/1بین 
حجم  هـهای پایه نسبت بانـریــهای اتفاقی کم و جبا تعداد سیالب

ا دشواری، ــه علت شوری یــوارد بـسیالب کم هستند. در اغلب م
ی به ن دسترسـگیرد. بنابرایاستفاده از منابع آب سطحی صورت نمی

ود ن به دلیل کمبــر ایــآب، محدود به منابع زیرزمینی است. عالوه ب
کند. پوشش گیاهی، سیالب در این منطقه نیز اغلب خساراتی را وارد می

رخ ـرزمینی نــع آب زیــاز مناب دــرداری بیش از حــبه دلیل بهرهــب
 35دت ــر اساس بیالن دراز مــرزمینی بــع آب زیــکاهش مناب

 Regional)د ــشزارش ـگ الــمیلیون مترمکعب در س 193ه ـالـس

water company of South Khorasan, 2012). 
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Fig. 2- The process of system reconnaissance 

 فرآيند شناسايی سامانه -0شکل 
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با توجه به اهمیت و نقش شناسايی و مشاركت گروداران:  -

موفقیت کل یک فرآیند، الگویی جهت ثر مشارکت گروداران در ؤم
 2بررسی چگونگی نقش آفرینی مثبت هریک از گروداران در شکل 

پیشنهاد شده است. شناسایی گروداران با انتخاب فهرست اولیه 
شود و سپس از آنها برای انتخاب گروداران دیگر به گروداران آغاز می

ان ودارشود تا فهرست اولیه گرروش گلوله برفی کمک گرفته می
استخراج شده و فرآیند شناسایی گروداران شکل گیرد. مرحله بعد 

انند توسازماندهی و آنالیز گروداران است که در این مرحله گروداران می
، خدمات عتدر قالب چند فراکسیون از قبیل فراکسیون کشاورزی، صن

سازماندهی شوند و کیفیت و کمیت  شهری، متولیان آب و غیره
د. گیرمنابع در اختیار آنها مورد تحلیل و بررسی قرار میاطالعات، و 

ل های متعدد گروداران از قبیپس از تحلیل و بررسی با توجه به ویژگی
دسترسی و استفاده از  میزان منفعت در پروژه، قدرت و نفوذ گروداران،

میزان اثرگذاری هر گروه )فراکسیون( در فرآیند مشارکت  منابع و غیره
ود که ششود. پس از آن روش مشارکتی انتخاب میگروداران تعیین می

رگاه و ، بازدید میدانی، کاهای مختلفی از جمله گفتگوتواند به شکلمی
ود، شباشد به عنوان مثال در روش گفتگو یک موضوع مطرح می غیره

 شد و توسط یکگروداران به بحث گذارده میسپس این موضوع بین 
گیری توافقی برای آن موضوع ها نتیجهبندی بحثگر از جمعتسهیل

واند تشود. پس از آن و درپی برگزاری جلسات مختلف که میحاصل می
همراه با پر کردن پرسشنامه باشد، یک لیست توافقی از مشکالت شکل 

 ت به بحث گذاشته شده وگیرد. در نهایت لیست توافقی مشکالمی
  شوند.بندی میاولویت

 
ور ــه، الگوی مزبــانــوضوع شناسایی سامــا مــاز اول بــدر ف

راساس روش و نتایج به کار گرفته شده توسط ــ(، ب2)شکل 

Omranian Khorasani (2012) ، در مورد خراسان جنوبی توسعه
 لی،مح افراد با صحبت و منطقه کاوش با ابتداداده شد. در این راستا، 

 انخراس ایمنطقه آبکارشناسان شرکت  کارشناسی نظرات همچنین
 رفیب گلوله روش از سپس. شدند انتخاب گروداران از تعدادی جنوبی
 رتبطم گروداران که آنجایی از. شد استفاده گروداران سایر انتخاب برای
 ندهنمای عنوان به گروداران از تعدادی شدند،می شامل را کثیری تعداد

 نفراکسیو عنوان با مجموعه هر نمایندگان از تعدادی و شدند انتخاب
 ،کشاورزی از بودند عبارت هافراکسیون این. گردیدند ساختاربندی

 در مجموع هــک صنایع و، زیست محیط خدمات، و شهری آب، متولیان
 وقتــم شورای» سپس. دادندرا تشکیل می فراکسیون پنج

 عالوه. گرفت شکل فراکسیون پنج از مرکب «آب منابع گذاریسیاست
 در گروداران توجیه برای فراکسیون هر با مستقلی جلسات، این بر

 برای اهفراکسیون با جلسات اولین طی. گردید برگزار لهمسأ خصوص
 سن ت،شناخ معیارهای به توجه با سنی رئیس یک نیز فراکسیون هر
 هایبررسی از پس. شد مشخص اعضا دیگر سوی از عمومی مقبولیت و

 ایمنطقه آبشرکت  با گرفته صورت هایهماهنگی و آمده عمل به
 ایاعض و تعداد گروداران، هایگروه شناسایی و جنوبی خراسان استان

 آب بخش بر آنها از کدام هر اثرگذاری میزان به توجه با فراکسیون هر
 یزانم دلیل به کشاورزی فراکسیون مثال عنوان به. گردید تعیین

 نفر 21 ا،هگروه سایر به نسبت آب، منابع وضعیت بر بیشتر اثرگذاری
ی، پیشنهاد مشارکتی روشدر . ندداشت عضو نفر 5 صنعت فراکسیون و

 هب گروداران بین موضوع این سپس شد،می مطرح موضوع یک ابتدا
 رایب توافقی گیرینتیجه هابحث بندیجمع از و شدمی گذارده بحث

 سپس .برگزارگردید توجیهی جلسه سه ابتدا .شدمی حاصل موضوع آن
 استانداری محل در را خود کار آب منابع گذاریسیاست موقت شورای

  . (Omranian Khorasani, 2012) کرد آغاز

 

 
Fig. 3- The process of Stakeholder participation in reconnaissance phase 

 الگوی مربوط به فرآيند مشاركت گروداران در فاز شناسايی سامانه -3شکل 
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 موقت رایشومیرس نشست اولین در، مشکالت توافقی تعیین برای
 .هندد توضیح را خود استان آبی مشکالت شد خواسته گروداران از آب
 فهرست که را موضوعاتی شد خواسته گروداران از بعدی جلسات در

 در یدخالت گونه هر از جلسات این در. کنند بندیاولویت بودند، کرده
 تهگذاش بحث به آنها اولویت و مشکالت فهرست. شد خودداری هابحث

 قیتواف فهرست نهایت در .بود گروداران خود با نهایی بندیجمع و شد
 مدآ دست به آنها اولویت و جنوبی خراسان استان آب منابع مشکالت

 نابعم کاهش و آبی کم" گروداران توافق باسامانه  مشکل مهمترین و

 "زیرزمینی آب منابع کاهش بررسی"و به طور خاص  "استان آب
 اینن جایی که از آ .(Omranian Khorasani, 2012) شدن تعیی

 یگردی سوی از شود، ومی تعریف استان سیاسی مرز محدوده در همسأل
 حدودهم در که، است اجرایی ابزار به نیاز، نظر مورد لهمسأ مدیریت برای

ری تقسیمات کشو مرزاست، مرز سامانه،  تعریفقابل  سیاسی مرزهای
اظت حف و مدیریتسامانه،  اصلی هدف و جنوبی خراسان استان یعنی

 .گردید تعیین زیرزمینی آب منابعاز 
 

 سازی مفهومفاز دوم:  -0-0-0

ی باید نشانگرهای الزم و کلیدی، همچنین روابط سازمفهومدر فاز 
مشخص گردند. به عبارت دیگر برای شناخت  سامانهعلت و معلولی در 

 در جهتاستان خراسان جنوبی  زیرزمینیدرست و جامع از منابع آب 
از منابع آب زیرزمینی چه  حفاظتمدیریت صحیح و یک رسیدن به 
باید در نظر گرفته شوند و روابط علت و معلولی بین آنها چه  متغیرهایی

ل شک سامانهخواهد بود. سپس بر اساس آنها یک مدل مفهومی برای 
 پردازی شده ونظریه سامانهگیرد و با توجه به مدل مفهومی برای می

ل ای در تحلیاز آنجا که گذشته هر سامانه، پایه شود.تحلیل ارائه می
سازی بر اساس گذشته الزم رود، مفهومبه شمار میفرآیندهای آن 

با توجه به ویژگی و ساختاری که دارد  DIPSIRاست. چارچوب 
کار گرفته شود. از طرف دیگر، نگاه به آینده تواند برای این بخش بهمی

ک ای ایجاد شود، ابعاد استراتژیتواند برای هر سامانهو تغییراتی که می
 ها و ساختار چارچوبدهد. باتوجه به ویژگییک فرآیند را تشکیل می

GOFله را پوشش دهد. در نگری مسأتواند بعد آینده، این چارچوب می
بر اساس تلفیق  CEPEAFنتیجه، استفاده از چارچوب ترکیبی 

DPSIR  وGOF تریجامع تواند نگرشدر نقش مکمل یکدیگر می 
ر آینده، در فاز باتوجه به ابعاد تجربه شده در گذشته و احتمالی د

ادامه برای خراسان جنوبی نشانگرهای  سازی ایجاد نماید. درمفهوم
DPSIR  وGOF .معرفی شده و نحوه تعریف آنها تشریح شده است 

 

 سازی بر مبنای گذشته()مفهوم DPSIRنشانگرهای  -

و تعریف  DPSIRبرای استان خراسان جنوبی تنظیم چارچوب 
ام شد. مرحله اول شامل شناسایی حالت نشانگرها در چهار مرحله انج

بر  .آن باید مورد بررسی قرار گیرد که تغییر سامانه استموجود در 
، توضیح داده شد، سامانهاساس آنچه که در فاز اول یعنی شناسایی 

یند فرآ براساس ،خراسان جنوبیمنابع آب  سامانهله در مهمترین مسأ
 است و زیرزمینی، کاهش سطح آب در این موضوعگروداران مشارکت 

به این ترتیب تغییرات کمیت و کیفیت در آب زیرزمینی به عنوان 
 درنظر گرفته شد.  سامانهبه عنوان حالت  سامانهمهمترین مشخصه 

 
سایی اند، شنادر مرحله دوم فشارهایی که باعث ایجاد این تغییرات شده

 صنعت و شرب وشدند. در استان خراسان جنوبی برداشت کشاورزی، 
ت فشارهایی هستند که کمیت و کیفی ،تولید فاضالب در این سه بخش

ار ند، عالوه بر آن فشدهرا تغییر می سامانهآب زیرزمینی یعنی حالت 
ا ب سامانه کهوجود دارد که عبارت است از بروز خشکی در دیگری نیز 

 گیرد.  یماستفاده از نشانگرهای بارندگی، دما و تبخیر مورد بررسی قرار 
 

مرحله سوم شامل شناسایی نیروهای محرک به وجود آورنده فشارها 
های به وجود آورنده فشار در بخش کشاورزی، گسترش است. محرک

بخش کشاورزی و تغییرات سیاستی در این بخش است که با 
نشانگرهای سطح زیر کشت، الگوی کشت و مصرف کود مورد بررسی 

ی نیز افزایش جمعیت و تغییرات الگوی گیرد. در بخش خانگقرار می
کنند که با فشار وارد می سامانهمصرف آنها به عنوان محرک بر 

ر و د ،شوندنشانگرهای جمعیت و الگوی مصرف خانگی بررسی می
ه با شود کمی سامانهبخش صنعت گسترش آن باعث ایجاد فشار بر 

مورد توجه نشانگرهای تعداد واحدهای صنعتی و الگوی مصرف آنها 
 د. نگیرقرار می

 
در مرحله چهارم اثرات ناشی از تغییر حالت شناسایی شده در مرحله 
اول، تعیین شده و مورد بررسی قرار گرفتند. اثراتی که در استان خراسان 

، در نداجنوبی بر اثر تغییرات کمیت و کیفیت آب زیرزمینی بروز کرده
 رات شامل گسترش شوریسه بخش مورد بررسی قرار گرفتند. این اث

ی، تغییر کمیت و کیفیت محیطزیستو نشست زمین در بخش 
محصول در بخش اقتصادی و مهاجرت از روستا به شهر و بیکاری در 

 هــه بــان ذکر است تمام عواملی کـشایبخش اجتماعی هستند. 
 یسبرر اــب شدند ییشناسا اثر و حالت رییتغ فشار،عنوان محرک، 

 جینتا. گرفتند قرار یسنجصحت مورد و دهــش یمستندساز ار،ــآم
 آمده است 1دول ــدر ج نشانگرها فیتعر و مرحله چهار نــیا
(Samareh Hashemi, 2014). 
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Table 1- DPSIR indicators in South Khorasan 

 در خراسان جنوبی DPSIRنشانگرهای  -0جدول 

Drivers Pressures State Impact 

Agriculture 

cultivated 

area 

Agriculture 

Wastewater 

Ground water 

level and its 

quality 

Environment 

salinity 

propagation 

crop pattern 
water 

withdrawal 
land 

subsidence fertilizer 

consumption 

Industry 

number of 

industrial 

units Industry 
wastewater 

Economic 

crop quantity 

slumps 

consumption 

pattern 
water 

withdrawal 
crop quality 

slumps 

Domestic 

population Domestic 
wastewater 

Social 

rural to urban 

migration water 

withdrawal 

consumption 

pattern 

Climate 

change, 

drought 

precipitation 
Unemployment 

Temperature 
Evaporation Poverty 

 سازی به اعتبار آينده()مفهوم GOFنشانگرهای  -

 و GOF وبـارچـچ از استفاده اــب جنوبی راسانـخ استان یراــب
 پروژه در شده انتخاب نشانگرهای فهرست از گرفتن کمک

SEAMLESS-IF بخش، این در همچنینانتخاب شدند.  نشانگرها 
 رشناسیکا اسناد توسعه و نظرات بر یمبتن گروداران مشارکت یالگو از

ه تفکیک سه ب GOFنیز بهره گرفته شد. در ادامه فهرست نشانگرهای 
 ، اقتصاد و اجتماع آورده شده است.بعد محیط زیست

 ،دنیهدف، روند رس ،GOF چارچوب در یمحیطزیست بعد یانگرهانش
محیطی را نشان به اهداف زیست های تحقق برای رسیدنلفهمؤ و

هدف در این بعد، حفظ سالمت و رفاه انسان، موجودات زنده  دهند.می
ن خراسامنابع آب استان  سامانهو ساکنین است. بنابراین در مورد 

زیرزمینی باید حفظ شود. روند رسیدن به جنوبی کمیت و کیفیت آب 
 حــفظ مدیریت ورودی و خروجی آب زیرزمینی، همچنین ،این هدف

 عـهای تحقق موجود نیز منابخیزی خاک است. مولفهساختار و حاصل
ول جدهستند و نشانگرهای الزم برای هر زیر زمینه در  زیرزمینیآب 

 اند.معرفی شده 3
 

Table 2- Environmental dimension indicators 

 محیطینشانگرهای بعد زيست -0جدول 
Environmental Dimension 

 Theme Sub-theme Indicator 

Ultimate goal 
protection of human health 

and welfare, living beings 
and habitats 

Groundwater 
Groundwater level 

Ground water quality 

Process of 

achievement 

Maintenance of 

environmental balance or 

functions 

Groundwater inflow Groundwater inflow 

Groundwater 

withdrawal 
Groundwater withdrawal 

Soil fertility 
Nitrogen, Potassium, Phosphorus, Soil 

organic materials 

Soil structure Land subsidence 

Means 
Environmental components 

and renewable and non-

renewable resources 

Groundwater resources 

Agricultural, industrial and domestic water 

withdrawal, cultivated area, crop pattern, 

cultivated area equipped with efficient 
irrigation methods, domestic consumption 

pattern, population, number of industrial 

units, industrial consumption pattern, 

evaporation, number of renovated Qantas 
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اند که نمایانگر نشانگرهای بعد اقتصادی معرفی شده 2در جدول 
تند. روی بخش اقتصادی هسهای مدیریتی پیشنهادی تاثیرات سیاست

کردن تعدادی از های الزم برای کمیهای انجام شده دادهطی بررسی
 ، مجموعنشانگرهای بعد اقتصادی مثل رفاه عمومی )مازاد اقتصادی(

در دسترس نبود، بنابراین تمام نشانگرها ها، تغییرات ارزش زمین هزینه
اند. یکی از مهمترین نشانگرها و اولین نشانگر در بخش کمی نشده

تولید محصول در واحد سطح است که برای بررسی آن  "هدف نهایی"
محصوالت به دو دسته کلی زراعی و باغی تقسیم شده و برای هر 

 .دسته تغییرات میزان تولید در واحد سطح کمی شد
 

ه بعد اجتماعی هستند ــنشانگرهای مربوط ب نشانگرها، دسته آخر
 بخش در هایگذاراستیس یاجتماع اثرات که ییآنجا از(. 9جدول )

 هب توجه با که است شده یسع هستند تیاهم با اریبس یاجتماع
 و شده یکم نشانگرها امکان حد تا بخش نیا در هاداده تیمحدود

  .گیرند قرار بررسی مورد
 

ها را روی بعد اجتماعی نشان اثر سیاست ،نشانگرهای اجتماعی
کردن مسائل ها و کمیآوری دادهمشکل بودن جمعبه دلیل دهند. می

معموال وزن کمتری برای بخش اجتماعی در نظر گرفته  ،اجتماعی
ها ذاریگاما بسیار مهم است که بتوان اثرات اجتماعی سیاستشود، می

 GOFو  DPSIR دو چارچوب مکملتوجه به نگاه  با .را بررسی کرد
تر جامع ییشناسا ینشانگر برا 24در مجموعه  موضوع،نسبت به 

وط به مرب اتییجزکار گرفته شد. هب یآب استان خراسان جنوب سامانه
 عمربوطه در مرج تادآمار و مستن ینشانگرها و بررس نیکردن ا یکم

Samareh Hashemi and Bagheri (2018)  قابل دسترس
رها که همان پارامترهای کلیدی نشانگ لیتحل و یبررس باشند.یم

 کند که پایه وسامانه هستند تصویری از وضعیت سامانه فراهم می
اساس تعریف مدل مفهومی است، به عبارت دیگر با توجه به روند 

 توان مدل مفهومی را توسعه دادتغییرات نشانگرها و روابط بین آنها می
 .ر بخش بعدی آمده استکه د

 

 تحلیل نشانگرها و مدل مفهومی -

توسعه مدل مفهومی پیشنهادی سیستم منابع آب استان خراسان جنوبی 
به ترتیب از  ،CEPEAFبر اساس چارچوب ترکیبی پیشنهادی 

DPSIR شود و به با ماهیت تحلیلی گذشته و حال آغاز میGOF  با
شود. با توجه به ساختار پیشنهادی،ماهیت تحلیل حال و آینده ختم می

 
Table 3- Indicators of the economic dimension 

 نشانگرهای بعد اقتصادی -3جدول 
Economic dimension 

 Theme Sub-theme Indicator 

Ultimate goal Profitability 

Viability 

Crop product per unit area, agricultural income, public 

walefare (economic surplus), banking facilities in 

agricultural sector, net value of capital, agricultural 

value added 

Public preferences 

for investment in 

agriculture 
Subsidies 

Process for 

achievement 
Performance 

Productivity Crop productivity per unit area, value added 

Profitability 
Agricultural income, profitability of agricultural 

processing industry, net capital value, agricultural 

value added 
Growth Value added 
Trading Ratio of export to import 

Government 

interference 
Government capital share, subsidies, subsidies 

marginal productivity, field value changes 
Non-agricultural 

activities 
Industrial income, industrial value added 

Means 
Financial and  

productive 

capital 

Capital inventory Profitability of banking system 

Saving and 

investment 
Farmers investment 

Loan and debt Farmers loans 



 

 

 

 0366، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR) 

331 

 

Table 4- Indicators of the Social Dimension 

 نشانگرهای بعد اجتماعی -2جدول 
Social dimension 

 Theme Sub- theme Indicator 

Ultimate goal Quality of life Poverty/ wealth 
Social class differences (Gini index), 

poverty 

Process for 

achievement 

Social human 

capital 

Education Educated percent 

Employment 
Employment, employment in agricultural 

sector 

Means population 

Age Age pyramid 

Sex Man/woman 
Immigration Immigration to cities 

Ratio of farmers population to 

total population 

Ratio of farmers population to total 

population 
Population growth Population growth rate 

، که کاهش سطح منابع آب سامانهابتدا مهمترین تغییر در حالت 
شود. سپس متغیرهای مربوط به فشارهای است شناسایی می زیرزمینی

 ردندگاند شناسایی میکه باعث این تغییر حالت شده سامانهموجود در 
و به دنبال آن متغیرهای مربوط به نیروهای محرک که  (1)جدول 

. در شوندمی (، در نظر گرفته1)جدول  اندعامل ایجاد این فشارها بوده
ند اثیر پذیرفتهغیرهایی که بر اثر تغییر حالت، تأمرحله چهارم مت

هایی که حلها یا راه. برای تبیین پاسخ(1)جدول  شوندشناسایی می
ا برا به حالت تعادل برگرداند باید به متغیرهای دیگری  سامانهبتوان 

ز چارچوب ا نیز توجه شود. این متغیرها که برگرفتهنگری مبنای آینده
GOF ذاری گدر هنگام سیاست سامانههای هستند توجه ما را به قابلیت

د. متغیرهای این مرحله در سه نکنها جلب مییا همان تعریف پاسخ
تعریف  9تا  3مطابق جداول ی، اقتصادی و اجتماعی محیطزیستبخش 

های تحقق و روند موجود در هر بخش برای رسیدن شوند و مولفهمی
دست بر اساس مجموع متغیرهای به دهند.هدف را مد نظر قرار میبه 

منابع از  جامع مدل مفهومییک توان می ،CEPEAFآمده از چارچوب 
نشان داده شده  9 در شکلآب استان خراسان جنوبی را ترسیم کرد که 

 Samareh Hashemiجزئیات کمی این مدل مفهومی در مرجع  است.

and Bagheri (2018) باشد. در اینجا این نتایج به دسترسی می قابل
 اند.صورت روندهای افزایش/کاهشی نشان داده شده
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Orchard production 
per cultivated area
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agriculture

Export to import 
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Fig. 4- Conseptual model of South Khorasan water resources 

 مدل مفهومی سامانه منابع آب خراسان جنوبی -2 شکل
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شود حجم و کیفیت منابع آب مشاهده می 9طور که در شکل همان
به عنوان مهمترین متغیر تغییر حالت روند نزولی داشته است.  زیرزمینی

ای از فشارهای عامل ایجاد این تغییر، افزایش برداشت در سه دسته
بخش کشاورزی، شهری و صنایع هستند. دسته دیگر فشارها مربوط 
به ورودی به منابع آب زیرزمینی هستند که عبارتند از دما، بارندگی و 
تبخیر که دما و تبخیر افزایش یافته و بارندگی کاهش داشته که هر 

شده اند. عالوه بر فشارهای  زیرزمینیبه آب  سه باعث کاهش ورودی
ذکر شده، افزایش فاضالب تولیدی سه بخش کشاورزی، شرب و 
صنعت نیز فشارهایی هستند که متغیر حالت کیفیت سیستم را تغییر 

 اند. داده
 

های موجود در سیستم که عامل ایجاد فشارهای ذکر شده در محرک
الگوی کشت )که به صورت  باال هستند عبارتند از سطح زیر کشت،

شود( و مصرف کود در سطح زیر کشت باغی و زراعی نشان داده می
بخش کشاورزی، جمعیت و سرانه مصرف شرب در بخش خانگی و 
تعداد واحدهای صنعتی و سرانه مصرف صنایع در بخش صنعت. بررسی 

دهد که روند آن به سمت اصالح به الگوی مصرف صنایع نشان می
کاهشی بوده است، بنابراین به عنوان نیروی محرک در عبارت دیگر 

شود. از سوی دیگر تعداد واحدهای صنعتی سیستم محسوب نمی
افزایش داشته و در برآیند مقدار برداشت صنعت افزایش داشته است. 

ند. ادر بخش خانگی نیز جمعیت و سرانه مصرف، روند افزایشی داشته
اغی افزایش یافته است، در بخش کشاورزی محرک سطح زیر کشت ب

 اما سطح زیر کشت زراعی در همین دوره زمانی تقریبا ثابت مانده است.
 

اثرات ناشی از تغییر حالت سیستم یعنی کاهش سطح آب زیرزمینی و 
کیفیت آن، عبارتند از گسترش شوری و نشست زمین در بخش 

ی، کاهش کمیت و کیفیت محصول در بخش اقتصادی و محیطزیست
فقر، بیکاری و مهاجرت از روستا به شهر در بخش اجتماعی.  افزایش

در بخش اقتصادی تولید به نسبت افزایش سطح زیر کشت افزایش 
دهد. اشتغال در بخش کشاورزی نیز کاهش داشته است. نشان نمی

ل دهد که به شکل قابنشانگر مهاجرت از روستا به شهر نیز نشان می
تفاق افتاده است و اشتغال کل نیز توجهی مهاجرت از روستا به شهر ا

به عنوان تابعی از اشتغال در بخش کشاورزی روند کاهشی نشان 
دهد. به تبع کاهش اشتغال و مهاجرت میزان فقر روند افزایشی می

 دهد.نشان می
 

ا هها یا همان سیاستبرای برگرداندن سیستم به حالت تعادل پاسخ
در  ید به نشانگرهای تولیدی بامحیطزیستشوند. در بخش تعریف می

واحد سطح کل، تولید در واحد سطح باغی، تولید در واحد سطح زراعی، 
های آبیاری نوین و تعداد قنوات بازسازی سطح زیر کشت توسط روش

شده توجه کرد. بر این اساس نشانگر تولید در واحد سطح کل روند 
سطح  دهد و در کنار آن نشانگر تولید در واحدکاهشی نشان می

دهد. اما نشانگر تولید در محصوالت باغی نیز روند کاهشی نشان می
ز له نشان ات زراعی تقریبا ثابت است. این مسأواحد سطح محصوال

ناموفق بودن سیاست افزایش سطح زیر کشت باغی که در استان دنبال 
هش له کاگذاری باید مسأشده است، دارد. بنابراین در بخش سیاست

ورد بررسی قرار گیرد. عالوه بر این نشانگر سطح سطح زیر کشت م
دهد که گرچه های آبیاری نوین نشان میزیر کشت توسط روش

افزایشی است ولی نسبت به سطح زیر کشت کل فاصله زیادی دارد و 
شود. بنابراین در درصد از کل سطح زیر کشت را شامل می 3/1تنها 

 ءپارامتر طول قنوات احیااین قسمت هنوز جای کار وجود دارد. بررسی 
هد دشده )که یک روش مناسب برای برداشت آب است( نیز نشان می

شدن  ءکه روند کاهشی داشته هنوز قنوات زیادی هستند که نیاز به احیا
دارند. شایان ذکر است که مسئله احیا قنوات در جلسات گروداران نیز 

 ه بود. ان شدمطرح شده و عدم توجه به آن یکی از مشکالت سیستم بی
 

هد که ددر بخش اقتصادی بررسی پارامتر تسهیالت بانکی نشان می
ه است. ب ثیری در مقدار برداشت نداشتهاما تأ گرچه افزایش داشته

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

ی است ولی سهم کمی از ارزش افزوده در کشور را دارد. افزایش
همچنین مقدار ارزش افزوده در واحد سطح کشاورزی کاهشی بوده 

گذاری باید توسعه صنعت و معدن با است. بنابراین در بخش سیاست
توجه به پتانسیل باالی آن برای ایجاد ارزش افزوده مورد بررسی قرار 

نیز کاهشی است که نشان از افول  گیرد. نسبت صادرات به واردات
 پویایی اقتصادی منطقه دارد. 

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

ری تحتی آثار اجتماعی آن نیز بروز کرده )آثار اجتماعی در زمان طوالنی
یکاری ، ببه شهر کنند( و مهاجرت از روستانسبت به سایر آثار بروز می

ر منطقه خود را نشان داده است. در بخش اجتماعی، اختالف و فقر د
طبقاتی، درصد سواد، هرم سنی و اشتغال در بخش کشاورزی 

یرند. ها مد نظر قرار گنشانگرهایی هستند که باید قبل از تعریف پاسخ
شایان ذکر است که این بخش مدل مفهومی ارتباط وضعیت منابع آب 

عیت سواد و سایر پارامترهای اجتماعی ، وضبه شهر با مهاجرت از روستا
  دهد. را نشان می

 

 فاز سوم: آنالیز سامانه -0-0-3

 ار افزنرم وها پویایی سیستمسازی ریاضی با استفاده از در این فاز مدل
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VENSIM  م خراسان جنوبی انجادشت بیرجند به عنوان نماینده برای
 های حاکم بردینامیکشده است. برای توسعه مدل نیاز به شناخت 

 ی تعیین شده وسازمفهومو متغیرهای اصلی است که در فاز  سامانه
مدل از دو بخش کلی منابع آب زیرزمینی  اند.مورد بررسی قرار گرفته

ایان است. شتشکیل شده  سامانههای موجود در و ارتباط آن با فعالیت
نیز  Mohamadi (2013)ذکر است برای توسعه مدل از نتایج تحقیق 

 استفاده شده است.
 

 زير مدل منابع آب -

کردن منابع آب موجود جهت استفاده در دیگر وظیفه مدل ،این زیرمدل
باشد. این زیرمدل بر اساس معادله بیالن آب ساخته ها را دارا میبخش

امل ها شورودی است. متغیر مرجع آن منابع آب زیرزمینیشده است که 
های آب زیرزمینی مجاور، نفوذ از ورودی از سفرهتغذیه از بارندگی، 

ها شامل مصرف شرب، جریانات سطحی و آب برگشتی است. خروجی
مصرف صنایع و معادن آب بر و مصرف کشاورزی شامل مصرف باغی 

و افزایش خروجی از  زیرزمینیها به آب و زراعی است. کاهش ورودی
 هسامانشد فشار وارد بر  ی نشان دادهسازمفهومطور که در فاز آن همان

 کنند.را مدل می
 

 زير مدل اقتصادی -

اقتصاد منطقه بر سه پایه کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات استوار 
سازی روابط بین این سه سازی بخش اقتصادی با شبیهاست. مدل

ی سازمفهومطور کلی و در نظر گرفتن متغیرهایی که در فاز به بخش
زیربخش کشاورزی یکی از  یرفته است.انجام پذاستخراج شد، 

سری زمانی عملکرد محصوالت باشد. های اقتصاد میترین بخشمهم
برای هر سال، با استفاده از سطح زیرکشت و میزان تولید محصول 

و این پارامتر به صورت سری زمانی وارد مدل  هدمشاخص به دست آ
 به میزانهمچنین برای بخش صنعت و معدن نیز با توجه شود. می

. ارزش شودتولید به ازای واحد آب مصرفی، مقدار تولید کل محاسبه می
افزوده خدمات نیز برای سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و شهری 
به صورت درصد مشخصی )با استفاده از نظرات کارشناسی( از قیمت 

در شود. شایان ذکر است محصوالت در هر بخش به مدل وارد می
های تولید یک های نهادهبین قیمت فروش و هزینه اقتصاد، تفاوت

جایی که له از آنمقادر این  .محصول، ارزش افزوده در هر واحد است
ها ها و همچنین ارزش افزوده بخشهای مربوط به همه بخشهزینه

مورد توجه قرار  قیمت فروش ،ارزش افزوده به جای نبود،در دسترس 
د، مدل قادر نمورد نیاز در دسترس باشهای است، ولیکن اگر داده گرفته

برای حذف کردن اثر  چنینهم باشد.به محاسبه ارزش افزوده نیز می
. ارزش افزوده خواهند شدها به ارزش افزوده حقیقی تبدیل داده ،تورم

های کشاورزی، صنعت بخش انباشته در منطقه از مجموع ارزش افزوده
 سامانهترتیب مدل کمی  به این. آیدمی دست به و معدن و خدمات

 .باشدمتغیر می 47منابع آب بیرجند توسعه داده شد که شامل 
 

 سنجی مدلصحت -

هیچ مدلی وجود ندارد که کامالً صحیح باشد، چرا که هر مدلی نواقصی 
داشت، از این رو بیشتر به دنبال بررسی  خواهد واقعی سامانهنسبت به 

. با این حال هاصحت کامل آنها هستیم تا اثبات سودمند بودن مدل
رای ــنتایج مدل باید هماهنگی مناسبی با آمار واقعی داشته باشد. ب

 هایسنجی مدل توسعه داده شده از آزمونن منظور و صحتــای
ده مسأله ــا رفتار مشاهده شــدل بــروجی مـمقایسه نتایج خ

تفاده ابی ساختار اســدی و ارزیــون تکرار رفتار(، شرایط حــ)آزم
 ورـزبـها نشان از صحت مدل مه نتایج همه بررسیــده است کــش

 .(Samare Hashemi, 2014) دارد
 

 هابررسی سیاست -

 هایسازی با توجه به روابط علی و معلولی و مکانیزمدر فاز مفهوم
تعدادی سیاست پیشنهاد گردید. مهمترین آنها عبارت  سامانهموجود در 

در ادامه  که رشد صنعت و معدن و بودند از کاهش سطح زیر کشت
ها و سیاست ترکیبی کاهش سطح زیر این سیاستنتایج مربوط به 

شود. برای مقایسه اثر بررسی می کشت و رشد صنعت و معدن،
افزوده استفاده شده ها از دو متغیر منابع آب و سرانه ارزش سیاست

بور متغیرهای مز ،هااست. به این ترتیب که با اعمال هر یک از سیاست
گیرند. شایان ذکر است که فرض بررسی شده و مورد مقایسه قرار می

اعمال  سامانهروی  1243های مورد بررسی از سال شود سیاستمی
 سازی شده است.شبیه 1911شوند و نتایج آنها تا سال 

 
شد صنعت و معدن: در این سیاست فرض شده است که صنایع ( رالف

و معادن گسترش یابند. این سیاست به این دلیل مد نظر قرار گرفته 
صنعت و معدن نسبت به کشاورزی آب در بخش است که برداشت 

. بنابراین گسترش صنایع و معادن برای بررسی وضعیت باشدناچیز می
مشاهده  5طور که در شکل همان گیرد.ارزش افزوده مدنظر قرار می

ثیر تأ( 1241نسبت به سال مرجع )درصدی آن  6شود رشد ساالنه می
 لاما در شک ،گذاردنمی زیرزمینیای در کاهش منابع آب قابل مالحظه

 بر سرانه ارزش افزوده قابل توجه است. ثیر آنشود که تأمشاهده می 6
 
سیاست ترکیبی در این  ( کاهش سطح زیر کشت باغی و زراعی:ب

کاهش سطح زیر کشت به طور کلی در نظر گرفته شده است به عبارت 
دیگر اثر کاهش سطح زیر کشت باغی و زراعی در کنار هم و به مقادیر 
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از سطح زیر کشت نسبت به سال مرجع درصد  2و  6، 9، 3مختلف 
 شود.در نظر گرفته می( 1241)

 
آبخوان را به تعادل درصد وضعیت  6کاهش سطح زیر کشت به میزان 

 شوداما باعث کاهش سرانه ارزش افزوده می (7)شکل  کندنزدیک می
های کاهش سطح زیر کشت و افزایش بنابراین سیاست. (2)شکل 

 شوند.صنعت و معدن برای جبران سرانه ارزش افزوده بررسی می
 
درصد از سطح  6( افزایش صنعت و معدن در شرایط کاهش ساالنه پ

شود که به ازای چند درصد در این سیاست بررسی می: زیر کشت

ناشی از کاهش سطح گسترش صنایع و معادن، کاهش ارزش افزوده 
جبران خواهد شد. از آنجایی که در سیاست کاهش سطح زیر کشت 
وضعیت منابع آب  ،درصد کاهش 6که به ازای  مشاهده شدزیر کشت 

، 3ای هادن به اندازهبنابراین، گسترش صنایع و مع ،رسدبه تعادل می
، نسبت به سال درصد کاهش سطح زیر کشت 6درصد به ازای  6و  9

دیده  11و  4 هایکه نتایج آن در شکل ( بررسی شده1241مرجع )
درصد گسترش صنایع و  9 شودطور که مشاهده میهمانشود. می

سطح  کاهش درصد 6تواند کاهش ارزش افزوده ناشی از معادن می
 جبران کند.زیر کشت را 

 
 

  

Fig. 5- Ground water resources changes versus 

increase in industries and mining 

وضعیت حجم منابع آب زيرزمینی با رشد صنايع و  -1شکل 

 معادن

Fig. 6-Value added per capita changes versus 

increase in industries and mining 

 وضعیت سرانه ارزش افزوده با رشد صنايع و معادن -8شکل 

  
Fig. 7- Ground water resources changes versus 

decrease in crop and orchard cultivated area 

وضعیت حجم منابع آب زيرزمینی با كاهش سطح  -1شکل 

 زير كشت باغی و زراعی

Fig. 8-Value added per capita changes versus 

decrease in crop and orchard cultivated area 

وضعیت سرانه ارزش افزوده با كاهش سطح زير  -8شکل 

 كشت باغی و زراعی
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Fig. 9- Ground water resources changes versus 6% 

decrease in crop and orchard cultivated area and 

increase in industries and mining 

 درصد 8 وضعیت حجم منابع آب زيرزمینی با كاهش -6 شکل

 سطح زير كشت باغی و زراعی و رشد صنايع و معادن

Fig. 10-Value added per capita changes versus 6% 

decrease in crop and orchard cultivated area and 

increase in industries and mining 

 درصد 8 وضعیت سرانه ارزش افزوده با كاهش -01شکل 

 سطح زير كشت باغی و زراعی و رشد صنايع و معادن

 نتايج -3

با توجه به پیاده نمودن فرآیند ارزیابی یکپارچه برای استان خراسان 
 های معمولتوان نتایج زیر را استخراج نمود که در روشجنوبی می

از فاز  اًمانند. نتیجه اول مستقیمارزیابی این نتایج اغلب نادیده باقی می
سازی و با توجه به روند نشانگرها سازی و سایر نتایج از فاز مفهوممدل

 اند:و مدل مفهومی استخراج شده
 
درصد  6( به اندازه ساالنه یو باغ یکشت )زراع ریکاهش سطح ز -

 د،بریرا به سمت تعادل م آبمنابع  تیوضع( 1241نسبت به سال پایه )
 1911در سال  الیر ونیلیم 7/1اما باعث کاهش ارزش افزوده به اندازه 

 یریثأدرصد ت 6معادن به اندازه ساالنه و  عیصنا شیافزااما  .شودیم
 1ارزش افزوده به اندازه  شیب ندارد، اما باعث افزاآمنابع  تیبر وضع

کشت  ریسطح ز کاهشهمچنین  .شودیم 1911در سال  الیر ونیلیم
نسبت به درصد  9و معادن به اندازه  عیصنا شیدرصد و افزا 6به اندازه 

 و رساندیمنابع آب را به حالت تعادل م تیهم وضع( 1241سال پایه )
 شیکشت با افزا ریاز کاهش سطح ز یهم کاهش ارزش افزوده ناش

معادن  و عیصنا شیفزابا ا نی. عالوه بر اشودیو معادن جبران م عیصنا
کاهش سرانه  توانیم( 1241نسبت به سال پایه )درصد  6به اندازه 

 گذاریاستیسال از زمان س 3کشت را در  ریاز کاهش سطح ز یناش
 شیجبران کرد و بعد از آن سرانه ارزش افزوده افزا 1249سال  یعنی
 الیر ونیلیم 9/1، 1911که در سال  یمعن نیبه ا افتیخواهد  زین

 6 هنکیا رغمیاز وضع موجود خواهد بود. عل شتریسرانه ارزش افزوده ب
و این افزایش سرانه ارزش کشت کاسته شده است  ریدرصد از سطح ز

 درصد است. 6و معادن به اندازه  عیصنا شیافزا لیبه دلافزوده 

 اما تولید و ؛در بخش کشاورزی افزایش برداشت وجود داشته است -
حد سطح روند کاهشی داشته است. بنابراین آب ارزش افزوده در وا

اضافی که طی سالیان برداشت شده است برای سطح زیر کشت اضافی 
ها نه تنها در جهت بهتر شدن صرف شده است در صورتی که راندمان

نبوده بلکه روند کاهشی داشته است. حتی در مورد محصوالت باغی 
کشت آنها بوده است ها در جهت افزایش سطح زیر گذاریکه سیاست

روند نزولی تولید در واحد سطح کامال قابل توجه است. وضعیت کاهشی 
نشانگرهای ارزش افزوده کل، ارزش افزوده کشاورزی، نسبت صادرات 
به واردات منطقه نشان از افول پویایی اقتصادی منطقه دارد و روند 

د که دهافزایشی نشانگر تسهیالت بانکی به کشاورزی نشان می
ثیری در مقدار برداشت اما تأ تسهیالت بانکی گرچه افزایش داشته

است. به عبارت دیگر اثر بخشی الزم را نداشته و باید به  نداشته
ه با توجه ب بازنگری در نحوه اعطای تسهیالت و مقدار آن توجه شود.

اینکه اشتغال در بخش کشاورزی در منطقه نسبت به متوسط کشور 
 یری این استان نسبت به کم آبی بیشتر است وپذبیشتر است آسیب

بخش کشاورزی  ،دهد. همچنینفقر مالی بیشتر خود را نشان می
باالترین سهم در تولید ارزش افزوده استان را دارد و با توجه به وضعیت 

ت. پذیر اسد که استان بسیار آسیبشومیبخش کشاورزی مشخص 
صورت جدی مد نظر قرار  های دیگر باید بهبنابراین اشتغال در بخش

یل دمات پتانسـه خصوص اینکه در بخش صنعت و معدن و خــگیرد. ب
ایش سرزمین ـزارش آمــر اساس گــود دارد و از طرفی بـخوبی وج

 South Khorasan planکشاورزی مناسب نیست )نیز استان برای 

and budget organization, 1996.) 
 

ف در صنایع روند کاهشی داشته در بخش صنعت و معدن سرانه مصر -
است. به عبارت دیگر الگوی مصرف صنعت و معدن در جهت کاهش 
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مصرف آب بوده است و افزایش برداشت آن ناشی از افزایش تعداد 
صنعت و معدن که از  واحدهای صنعتی بوده است. همچنین بخش

پتانسیل خوبی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برخوردار است مورد 
 ه درصد اشتغال صنعت کمتر ازــه طوری کــاست ب غفلت قرار گرفته

 ,Statistical center of Iran) است( 1241در سال مرجع )درصد  16

 ماهیت به توجه با جنوبی خراسان کشاورزی بخش عالوه به .(2012
 قمطاب مناسب بندیبسته ضرورت و بودن صادراتی) آن محصوالت

این  ،دارد ندیببسته صنایع به نیاز( المللبین سطح در متقاضی سلیقه
در حالی است که بخش اعظم محصوالت به صورت فله از استان خارج 

 رتبه معدنی ذخایر لحاظ از جنوبی خراسان شوند. عالوه بر اینمی
 سهم هــک است صورتی در نــای و داراست کشور در را چهاردهم

بود  درصد 19/1 برابر کشور از استان معدن بخش افزوده ارزش
(Statistical center of Iran, 2012.) غنی معادن وجود به توجه با 

 ایهسنگ فرآوری و برداریبهره زمینه در که شودمی نتیجه استان در
 .است نشده انجام گذاریسرمایه کافی مقدار به ،معدنی

ای جدی و طوالنی مدت همچنین وضعیت کاهش منابع آب به اندازه -
است که حتی آثار اجتماعی آن نیز بروز کرده )آثار اجتماعی در زمان 

کنند( و مهاجرت از شهر به تری نسبت به سایر آثار بروز میطوالنی
   روستا، بیکاری و فقر در منطقه خود را نشان داده است. 

 

 گیریو نتیجه بندیجمع -2

های منابع آب پرداخته له شناخت جامع از سامانهه به مسأدر این مقال
تیجه اصلی ن فرآیند ارزیابی یکپارچه تعریف گردید.شد و به این منظور 

حاصل از این مقاله فرآیند طراحی شده برای ارزیابی یکپارچه 
ه معرفی و برای خراسان جنوبی پیاده شد. های منابع آب است کسامانه

دی و پیشنهاکپارچه عالوه بر این در جریان تعریف فرآیند ارزیابی ی
 ید.آخراسان جنوبی نتایجی گرفته شد که در ادامه میکاربرد آن در 

 
ها و مشخص شدن روابط علت و معلولی به استفاده از چارچوب -

هایی که امکان مغفول ماندن آنها های موثر و سیاستتعریف سیاست
کند. به عنوان مثال در یک نگاه بخشی زیاد است،کمک می

بخش آموزش که بر روی منابع آب مؤثر است مانند  هایی درسیاست
 در مدل مفهومی کهثیر سطح سواد روی کاهش منابع آب زیرزمینی تأ

 باشد.در قسمت اجتماعی قابل مشاهده می
 

ثری هستند دادن روابط علت و معلولی ابزار مؤها در شکل چارچوب -
و استفاده از دو چارچوب بر مبنای گذشته و به اعتبار آینده یکپارچگی 

آورد. در روش پیشنهادی جایگاه و در بعد زمان را فراهم می سامانه

ی در فرآیند ارزیابی و ارائه روشی یکپارچه با استفاده سازمفهوماهمیت 
 ی مشخص گردید.سازمفهومها برای از چارچوب

 
های خشب ،ر گرفتن سه بعد توسعه پایدار در روش پیشنهادیبا در نظ -

تنها ه ن به عنوان مثال .شوندمختلف در کنار یکدیگر در نظر گرفته می
شود بلکه عالوه بر میکاهش آب در بخش کشاورزی پرداخته به اثر 

 شود.ها نیز توجه میآن به اثرات بخش کشاورزی بر سایر بخش
 
شناسی کلی است که قابلیت کاربرد عام روش پیشنهادی یک روش -

را در سه بخش اقتصاد، اجتماع و  19هابستانبدهو قابلیت نشان دادن 
 در بخش کشاورزی ایجاد اشتغال به عنوان مثالمحیط زیست دارد. 

در  با وضعیت موجود اما ،ه دنبال داردباثرات مثبتی برای بعد اجتماعی 
 ذارد.گثیر منفی میبع آب تأروی منا ،بخش کشاورزی خراسان جنوبی

 
برای مقابله با مشکل منابع آب اولین گام درک درست و آگاهی از  -

وضعیت منابع آب در بین تمام گروداران است که مشارکت گروداران 
ها از ضمانت سیاست ،ترد عالوه بر کسب اطالعات جامعشومیباعث 

وداران با لسات گراجرایی بیشتری برخوردار باشند به این دلیل که در ج
توجه به شناخت حاصل شده برای گروداران بر سر مسائل توافق 

برد. در روش پیشنهادی شود و این توافق ضمانت اجرا را باال میمی
جایگاه و نحوه مشارکت گروداران به صورت یک فرآیند مرحله به 

ن ، همچنییعنی شناسایی سامانه فرآیند ارزیابیفاز اول مرحله در 
شایان  .و لزوم آن در دستیابی به نتایج مطلوب تبیین گردید اهمیت

ی تواند تا مرحله آخر یعنذکر است فرآیند مشارکت گروداران بالقوه می
آنالیز  ی وسازمفهومگیری ادامه پیدا کند. به عبارت دیگر فاز تصمیم

 تواند با حضور گروداران انجام شود. نیز در ارزیابی یکپارچه می
 

 ،هابا استفاده از چارچوب تاروش پیشنهادی به ما کمک کرد  -
سایی امکان شنا ،ارزیابی معمول هایارتباطاتی را پیدا کنیم که در روش

مهاجرت از مثال ارتباط کاهش سطح آب زیرزمینی و  .آنها وجود ندارد
با در نظر گرفته شدن دو بعد اجتماعی و محیط زیست  روستا به شهر

ها همچنین در تعریف و جایگاه چارچوبشود. خص میدر کنار هم مش
ها و تفاوت هریک در کارکرد آنها برای ارزیابی، تدقیق صورت و مدل
 گرفت.

 

 که به طور کلی برای مدیریت منابع آب یک سامانه از آنجایی
های مختلف هر سامانه یعنی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع بخش

اید ثیرگذار هستند، ببر روی یکدیگر تأر ارتباط بوده و کامال با هم د
رویکردی یکپارچه در جهت توسعه و شکوفایی منطقه به صورت کلی 
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دنبال شود و فرآیند مدیریت تنها محدود به مسئله افت آبخوان و 
 بررسی بیالن منابع و مصارف نباشد.
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