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Abstract
The study of impacts of human activities on the environment and the
development of socio-economic systems compliant with a sustainable
environment has became the center of attention in recent years due to
the severe environmental destruction worldwide. Various methods
have been developed to evaluate the effects of these activities on the
environment and to simulate the coupling human-natural system. One
of these methods is "Carrying capacity of water resources", which has
been developed in the science of water resources management based
on the concept of "Carrying capacity". This research applied this
concept to evaluate water resources management and proposed a new
framework for assessing the carrying capacity of water resources by
developing previous methods, and by combining simulation, indicatorbased evaluation and pressure-support factor. The research used a new
approach for the carrying capacity evaluation which eliminated some
challenges such as ignoring the environmental health status as well as
the possibility of interchangeability between indicators. The proposed
framework and approach were used for the water resources carrying
capacity evaluation in the Zarrineh-roud River basin area, Iran, in the
period of 1987 to 2015. The study period (1987-2015) was divided into
three smaller periods; first (1987-1999), second (2000-2006) and third
(2007-2015), to have proper annual and periodic analyses based on
changes in evaluation indicators. The results showed that loading on
water resources is in the range of water resources carrying capacity
only in the first period and water resources are overloaded in the
second and third periods. According to the evaluation standards, the
carrying capacity of water resources and the environment health status
had decreased one level in each period compared to the previous
period, and eventually reached the lowest possible level in the third
period. The analysis of pressure-support in water resources indicated
that the pressure on water resources has increased and the ability to
support water resources has decreased in each period compared to the
previous period. These outcomes indicated that implemented policies
in the basin have pursue rapid economic developments and have paid
no attention to the ability to support water resources. Such policies did
not improve the basin condition and made it much worse. Therefore, it
is necessary to review the implemented policies and adopt the
necessary policies as soon as possible to improve the carrying capacity
of water resources. Since the results have well conformity with the
realities of the basin and express the effectiveness of the implemented
policies, the proposed framework can be used to review the
implemented policies in other similar cases. In addition, the framework
makes it possible to evaluate scenarios and predict future conditions.
Also, it can evaluate the impact of different policies on basin’s water
resources, society, economy and the environment and be a confident
base for future research.
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شهبازبگیان
چکیده

 بررسی تأثیر فعالیتهاي،در سالهاي اخیر به دلیل تخریب شدید محیطزیست در سراسر جهان
 اقتصادي با یک-انسانی بر محیطزیست و همچنین توسعه هماهنگ سیستمهاي اجتماعی
 جهت ارزیابی تأثیرات، روشهاي مختلفی. کانون توجهات قرار گرفته است،محیطزیست پایدار
 طبیعی توسعه داده-این فعالیتها بر محیطزیست و شبیهسازي سیستم جفت شده انسانی
" است که با توسعه مفهوم "ظرفیت1 "ظرفیت برد منابع آب، یکی از این روشها.شده است
 این پژوهش از این مفهوم جهت ارزیابی." در علم مدیریت منابع آب ایجاد شده است2برد
،مدیریت منابع آب استفاده کرده است؛ و با توسعه روشهاي قبلی و با تلفیق روش شبیهسازي
 پشتیبانی چارچوب جدیدي را جهت-روش ارزیابی مبتنیبر شاخص و عامل تعیین کننده فشار
 همچنین رویکردي جهت ارزیابی ظرفیت برد.ارزیابی ظرفیت برد منابع آب ایجاد کرده است
اتخاذ شده است که برخی از چالشهاي موجود در این زمینه مانند عدم توجه به وضعیت
 رویکرد اتخاذ.سالمت محیطزیست و امکان تبادلپذیري بین شاخصها را برطرف میکند
شده و چارچوب ایجاد شده جهت ارزیابی ظرفیت برد منابع آب در حوضه آبریز زرینهرود و در
 با توجه به روند تغییرات شاخصهاي ارزیابی و ارائه. به کار برده شد1910-2717 دوره
-2776(  دوره دوم،)1910 -1999(  دوره اول، به سه دوره، دوره مورد بررسی،تحلیلهاي بهتر
 ارزیابیها و تحلیلها هم به صورت ساالنه و.) تقسیم شد2770 -2717( ) و دوره سوم2777
 نتایج به دست آمده حاکی از این است که بارگذاري بر منابع.هم به صورت دورهاي انجام شد
 منابع،آب فقط در دوره اول در محدوده ظرفیت برد منابع آب بوده و در دورههاي دوم و سوم
 ظرفیت برد منابع آب و، براساس استانداردهاي ارزیابی.آب بیش از حد بارگذاري شده است
وضعیت سالمت محیط زیست در هر دوره نسبت به دوره قبل یک سطح پایینتر آمده و در
 پشتیبانی منابع آب بیانگر- بررسی فشار.دوره سوم به پایینترین سطح ممکن رسیده است
این است که در هر دوره نسبت به دوره قبل فشار وارد بر منابع آب افزایش و توانایی پشتیبانی
، این اوامر بیانگر این است که سیاستهاي اعمال شده در حوضه.منابع آب کاهش یافته است
.توسعه سریع اقتصادي را دنبال کردهاند و هیچ توجهی به توانایی پشتیبانی منابع آب نداشتهاند
این سیاست ها نه تنها به بهبود وضعیت حوضه کمک نکرده بلکه شرایط آن را به مراتب بدتر
 بنابراین الزم است که به طور کلی در سیاستهاي اعمال شده تجدید نظر شود و.کردهاند
 از آنجا که.هرچه سریعتر سیاست هاي الزم در جهت بهبود ظرفیت برد منابع آب اتخاذ شود
نتایج به دست آمده انطباق و همخوانی بسیار خوبی با واقعیتهاي منطقه و بیان کارآیی
سیاستهاي اعمال شده داشتهاند لذا میتواند جهت بررسی سیاستها در سایر موارد مشابه
 به عالوه چارچوب ایجاد شده امکان ارزیابی سناریوها و پیشبینی.مورد استفاده قرار گیرد
 این چارچوب همچنین میتواند تأثیر سیاستهاي مختلف را بر.شرایط آینده را فراهم میکند
 اقتصاد و محیط زیست حوضه ارزیابی کند و بستر مطمئنی را براي تحقیقات، جامعه،منابع آب
.آینده ایجاد کرده است

، وضعیت- پشتیبانی- چارچوب فشار، ظرفیت برد منابع آب:كلمات كلیدی
. حوضه آبریز زرینهرود،SWAT
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منابع آب همیشه بخش مهمی از مطالعات ظرفیت برد منابع و محیط
زیست بوده ( )Djuwansyah, 2018و مبحث ظرفیت برد منابع آب
یکی از موضوعات مهم در مطالعات علوم آب است ( Rijsberman
 )and Van, 2000که بهطور ویژه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته
است ( .)Wu et al., 2016به دلیل پیچیدگی سیستم منابع آب و
ماهیت چند جانبه و سلسلهمراتبی عواملی که بر ظرفیت برد منابع آب
تأثیر میگذارند ،براي این مفهوم تعاریف متعددي ارائه شده است ( Luo
 .)et al. 2017تعریف پذیرفته شده در این تحقیق "حداکثر توانایی
منابع آب براي پشتیبانی از مقیاس اجتماعی -اقتصادي ،جمعیت و
محیط زیست در یک برهه زمانی خاص است ،که از فناوري قابل
پیشبینی ،اقتصادي و سطح پیشرفت جامعه به عنوان پایه ،توسعه
پایدار به عنوان اصل و حفظ چرخه زیستمحیطی به عنوان شرط
توسعه مناسب استفاده میکند "،میباشد ( ;Li and Gan, 2000
 .)Yongyong, 2007ظرفیت برد منابع آب مفهومی است با
ویژگیهاي دوگانه که شامل طبیعت و جامعه است؛ بدیهی است که
این بدان معنی است که سیستمی بسیار بزرگ و در مقیاسی گسترده
است که شامل فاکتورهاي زیادي از جمله جمعیت ،منابع ،محیط -
زیست ،جامعه ،اقتصاد ،فناوري و غیره است که این عوامل به صورت
علت و معلولی بر همکنش دارند ،یکدیگر را محدود میکنند و نه تنها
به عنوان بازخورد مثبت بلکه به عنوان بازخورد منفی نیز میتوانند عمل
کنند ( .)Feng and Huang, 2008در حال حاضر ،بزرگترین چالش
براي تحقیقات ظرفیت برد منابع آب تدوین روشی براي ارزیابی کمی
از این مفهوم است که از آن بتوان براي تهیه رهنمودهاي قابل اعتماد
براي مدیریت منابع آب استفاده کرد ( .)Yang et al., 2015bبه دلیل
تفسیرهاي مختلف ،رویکردهاي مختلفی جهت ارزیابی ظرفیت برد
منابع آب پدید آمده است ()Liao et al., 2020؛ رویکردهایی مانند
استفاده از چارچوب نیرومحرکه -فشار -وضعیت -اثر -پاسخ6
( ،)Mou et al., 2020( )DPSIRردپاي اکولوژي ( Dai et al.,
 ،)2019; Wang et al., 2013پویاشناسی سیستم ( Yang et al.,
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در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه ،رشد سریع اقتصادي و رشد
انفجاري جمعیت منجربه مصرف بیش از حد منابع و آلودگی شدید
محیط زیست شده که توسعه اقتصادي آنها را محدود کرده یا تحت
تأثیر قرار داده است ( .)Niu et al., 2020تجزیه و تحلیل رابطه بین
منابع و محیط زیست و فعالیتهاي انسانی نقش مهمی در توسعه پایدار
منطقهاي دارد ()Bao et al., 2020؛ زیرا نهادهاي اجتماعی و عملکرد
محیط زیست در این مقیاس ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند
( .)Graymore et al., 2010انتخاب یک روش کارآمد بـه یک
موضوع مهم در تجزیه و تحلیل روابط بین منابع و محیط زیست و
فعالیتهاي انسانی و همچنین ارائه اقدامات نظارتی مـؤثر و قابل
استفاده بـراي تحقق یک استراتژي پـایـدار منطقهاي تبدیل شـده
است ( .)Bao et al., 2020در این راستا بسیاري از مفاهیم و روشها
براي شبیهسازي سیستم جفت شده انسانی -طبیعی بر مبناي توسعه
پایدار ( )Niu et al., 2020و توجه به هماهنگی چندعامل و رویکرد
جامع ،به جاي تأکید بر فقط انسان یا طبیعت ارائه شده که یکی از این
مفاهیم" ،ظرفیت برد" است (.)Peng et al., 2016
مفهوم ظرفیت برد به طور گسترده در رشتههاي مختلف براي بیان
پایداري سیستم جفتشده انسان -محیط زیست مورد استفاده قرار
گرفته ( )Zhou et al., 2019و به پایه و اساس سیاستهاي استفاده
از منابع منطقهاي ،توسعه اقتصادي و حفاظت از محیطزیست تبدیل
شده است ( .)Guiyou et al., 2020میزان ظرفیت برد منابع و محیط
زیست 3نتیجه تعادل جنبههاي مختلف از جمله اقتصاد ،منابع و جامعه
است ( )Guiyou et al., 2020و به طور کلی به حد باالیی اندازه
جمعیت و اقتصادي اشاره دارد که منابع و محیط زیست در یک منطقه
خاص میتوانند از آنها پشتیبانی کنند ،به نحوي که محیط زیست به
خوبی حفظ شود و آسیبی نبیند ( .)Niu et al., 2020مطالعات
توسعهاي که به طور واضح ظرفیت برد را تشخیص دادهاند ،نشان
دادهاند که این رویکرد میتواند براي ارتقاء فعالیتهاي اقتصادي که
سازگار با یک محیط زیست فیزیکی و اجتماعی پـایـدار است ،مـورد
استفاده قـرار گیرد ( .)Carey, 1993مطالعات ظرفیت برد منابع و
محیط زیست شامل مطالعات مختلفی مانند ظرفیت برد منابع زمین0
( ،)Tong et al., 2018; Rahmasani et al., 2020ظرفیت برد منابع
آب ( ،)Liao et al., 2020; Wu et al., 2020ظرفیت برد محیط
زیست )Weihua et al., 1992; Liu and Borthwick, 2011( 7و
ظرفیت بـرد جامع منابـع و محیط زیست ( ;Zhang et al., 2019a
 )Chen et al., 2020میباشد.

2015b; Wang et al., 2017; Liu et al., 2020; Xiao-qing et
 ،)al., 2012تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی (،)Zhang et al., 2019b

تعادل عرضه و تقاضا

( Ming, 2011; Ait-Aoudia and
( Xin et

 ،)Berezowska-Azzag, 2016ارزیـابی جــامع فـازي
 ،)al., 2020روش مبتنی بــر "حـامل -بـار" (،)Liao et al., 2020
تحلیل سلسلهمـراتبی ( )Zhang et al., 2019cو بهینهسـازي
(.)Meng et al., 2018; Fu et al., 2012
از آنجا که ظرفیت برد منابع آب طیف گستردهاي از عوامل را در بر
میگیرد روشهاي ارزیابی مبتنی بر شاخص ابزار مفیدي براي این نوع
ارزیابی هستند ( )Yang et al., 2015aاما هنوز چالشهاي جدي در
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ارزیابیهاي مبتنی بر شاخص وجود دارد ()Wu and Hu, 2020؛ به
عنوان مثال چارچوب  DPSIRبه دلیل داشتن دستههاي شاخص بسیار
زیاد ممکن است تأثیر شاخصهاي کلیدي را تضعیف کند و یا ممکن
است با استفاده از این چارچوب شاخصهایی انتخاب شوند که تأثیر
کم و یا نامشخصی بر ظرفیت برد منابع آب دارند ( Yang et al.,
 .)2015aبنابراین در این پژوهش از چارچوب فشار -پشتیبانی-
وضعیت )PSS( 0جهت انتخاب شاخصهاي ارزیابی استفاده شده است.
این چارچوب به طور مستقیم بر روي تجزیه و تحلیل تأثیر فشار-
پشتیبانی متمرکز است که هسته اصلی ارزیابی ظرفیت برد منابع آب
میباشد؛ همچنین تأثیر تعیینکننده وضعیت سالمت محیط زیست بر
ظرفیت برد منابع آب را درنظر میگیرد ،عاملی که اغلب در روشهاي
دیگر به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد (.)Yang et al., 2014a
عالوهبراین ،این چارچوب با بهرهگیري از معیارهاي متنوع ،نسبت به
روشهایی که از یک شاخص مرکب استفاده میکنند قابل اعتمادتر
است ( .)Yang et al., 2015aمطالعات پیشین در زمینه ارزیابی
ظرفیت برد منابع آب که از این چارچوب استفاده کردهاند ( Yang et
 )al., 2015a; Yang et al., 2014bغالباً متکی به کاربرد دادههاي
مشاهداتی جهت برآورد و تحلیل وضعیت سیستمهاي منابع آبی
هستند .این مسأله به خصوص در شرایط کمبود دادههاي مشاهداتی،
به عنوان یک محدودیت جدي در اینگونه مطالعات تلقی میگردد؛ در
مطالعه حاضر تالش گردید با استفاده از ترکیب چارچوب ارزیابی مبتنی
بر شاخص با یک مدل شبیهسازي جامع حوضههاي آبریز بدان پرداخته
شود .این رویکرد ضمن اینکه امکان استخراج و تحلیل زمانی و مکانی
شاخصها و ظرفیت برد حوضه در شرایط کمبود دادههاي مشاهداتی
را فراهم میآورد ،امکان سناریوسازي و تحلیل شرایط منطقهاي تحت
سناریوهاي مختلف اقلیمی و مدیریتی را نیز فراهم میکند .این
پژوهش با توسعه روشهاي قبلی و با تلفیق روش شبیهسازي ،روش
ارزیابی مبتنیبر شاخص و عامل تعیین کننده فشار -پشتیبانی،
چارچوب جدیدي جهت ارزیابی ظرفیت برد منابع آب ایجاد کرده است
و همچنین رویکردي جهت ارزیابی ظرفیت برد اتخاذ کرده است که
بسیاري از چالشهاي موجود در این زمینه مانند عدم توجه به وضعیت
سالمت محیط زیست و امکان تبادلپذیري بین شاخصها را برطرف
میکند .روششناسی پیشنهاد شده در این مطالعه ،جهت ارزیابی
وضعیت منابع آب با استفاده از مفهوم ظرفیت برد منابع آب در حوضه
آبریز زرینهرود به کار برده شده است.
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حوضه آبریز زرینهرود ،بزرگترین زیرحوضه درجه  ،2حوضه آبریز دریاچه
ارومیه است که در موقعیت ´ 07° 00تا ´ 00° 27طول جغرافیایــی و
´ 37° 01تا ´ 30° 20عرض جغرافیایی قرار دارد .رودخانه زرینهرود با
طول نزدیک به  377کیلومتر یکی از مهمترین و طویلترین
رودخانههاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه است ( Mansouri et al.,
 .)2015شهرهاي میاندوآب ،شاهیندژ ،تکاب و سقز از کانونهاي مهم
شهري این حوضه هستند ( .)Babania et al., 2019رودخانه چمجغاتو
و خورخوره از شاخههاي اصلی زرینهرود هستند که از دامنههاي
کوههاي چهل چشمه واقع در  01کیلومتري جنوب شرقی سقز
سرچشمه گرفته و در جهت شمال جریان مییابند و با دریافت
شاخههاي متعدد ،زرینهرود را تشکیل میدهند (شکل.)1
 -8-8روششناسی

همانطور که گفته شد در این پژوهش از رویکرد ترکیبی شبیهسازي و
روش ارزیابی مبتنی بر شاخص جهت ارزیابی ظرفیت برد منابع آب
حوضه آبریز زرینهرود در دوره تاریخی  1910-2717استفاده شده است.
فرآیند ارزیابی ظرفیت برد منابع آب با استفاده از رویکرد شبیهسازي و
روش ارزیابی مبتنی بر شاخص در شکل  2نشان داده شده است که
این فرایند شامل  7مرحله اصلی است؛ در مرحله اول به بررسی سیستم
منابع آب حوضه آبریز زرینهرود (با تمرکز بر بخش کشاورزي) در دوره
تاریخی  1910-2717پرداخته شده است ،در این مرحله شبیهسازي
بخش کشاورزي و منابع آب با استفاده از مدل  SWAT1انجام شد و
همچنین جمعیت حوضه و نیازهاي صنعت ،شرب و خدمات و
انتقالهاي بین حوضهاي محاسبه گردید؛ در مرحله دوم شاخصهاي
مورد نیاز جهت محاسبه ظرفیت برد با استفاده از چارچوب فشار-
پشتیبانی -وضعیت استخراج شد و پس از تعیین وزن شاخصها،
شاخصهاي تجمعی براي هر زیرسیستم و شاخص جامع ارزیابی
ظرفیت برد منابع آب محاسبه گردید؛ در مراحل سوم روند تغییرات
شاخصهاي ارزیابی و شاخصهاي تجمعی مورد بررسی قرار گرفته
است و تغییرات این شاخصها با شرایط واقعی حوضه مقایسه شد (با
استفاده از شاخصهاي هیدورلوژیکی)؛ در مراحل چهارم تصمیمگیري
نهایی براي ارزیابی ظرفیت برد منابع آب با اولویت قرار دادن محیط
زیست انجام شد؛ در مرحله پنجم به بیان وضعیت سیستم در دوره
تاریخی با استفاده از استانداردهاي ارزیابی و تحلیل وضعیت سیستم با
استفاده از حالتهاي مختلف اتصال فشار -پشتیبانی پرداخته شده
است.
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Fig. 1- The geographical location of the case study area

شکل  -7موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه

جهت محاسبه جمعیت حوضه آبریز زرینهرود از آمار سرشماري نفوس
و مسکن سالهاي  ،1397 ،1317 ،1367و  1397سازمان مرکز آمار
ایران استفاده شده است (از آمار سرشماري نفوس و مسکن سال 1307
به دلیل در دسترس نبودن کتابخانه دیجیتال سایت سازمان مرکز آمار
ایران استفاده نشده است) .نرخ رشد جمعیت بین دو دوره سرشماري
ثابت در نظر گرفته شده است .محاسبه جمعیت حوضه با استفاده از
میزان جمعیت شهرستانها و درصد قرارگیري مساحت شهرستان در
حوضه انجام شد و توزیع جمعیت در سطح شهرستان یکسان در نظر
گرفته شده است .الزم به ذکر است نیازهاي صنعت ،شرب و خدمات
و همچنین انتقال بین حوضهاي با توجه به اطالعات موجود در
گزارشات بهنگام سازي طرح جامع آب کشور ( )1397در مدل SWAT
لحاظ شده است.

 -7-8-8بیان وضعیت سیستم

در گام اول فرآیند ارزیابی ظرفیت برد منابع آب ،وضعیت حوضه با
تمرکز بر بخش کشاورزي مورد ارزیابی قرار گرفت ،این مهم با استفاده
از خروجیهاي مدل مفهومی  SWATانجام شد .در این پژوهش از
مدل تهیه شده توسط ) Delavar et al. (2019استفاده شد که نتایج
واسنجی و اعتبارسنجی آن در جدولهاي  2 ،1و  3آورده شده است؛
اطالعات مربوط به مصرف واقعی بخش کشاورزي (تبخیر) ،عملکرد
محصوالت کشاورزي ،سطح زیرکشت محصوالت ،تغدیه آب زیرزمینی
و رواناب در واحد سطح از سال  1910تا سال  2717با استفاده از
خروجیهاي مدل  SWATمحاسبه شدهاند .جهت محاسبه درآمد
ناخالص بخش کشاورزي ،از قیمت ساالنه محصوالت کشاورزي
استفاده شد و تأثیر تورم با استفاده از شاخص قیمت مصرفکننده9
( )CPIحذف شده است براي محاسبه این شاخص با توجه به فرمول
السپیرز 17تغییرات قیمت کاالها و خدمات در هر زمان نسبت به زمان
پایه سنجیده میشود ،به این صورت که مقدار مصرف تعیینشده براي
هر یک از کاالها و خدمات در سال پایه ،در قیمت جدید ضرب و هزینه
جدید در زمان مورد نظر به دست میآید .مقادیر کالري در واحد عملکرد
هر محصول نیز از سالنامه کشاورزي سال  1391استخراج گردید.

با توجه به مطالعات انجام شده در طی دورههاي نرمال هیدرولوژیکی،
با توجه به میزان سالیانه تبخیر از سطح دریاچه ،براي حفظ تراز آبی
دریاچه ارومیه سالیانه حداقل حدود  3/1میلیارد متر مکعب آب مورد
نیاز است ( Comprehensive management program of Urmia
)Lake, 2010؛ سهم رودخانه زرینهرود  01درصد از این مقدار (معادل
 1201میلیون متر مکعب) میباشد (.)Rajabi et al., 2015
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Fig. 2- Research methodology

 روششناسی انجام تحقیق-8 شکل

،جهت تعیین میزان جریان ورودي از حوضه زرینهرود به دریاچه ارومیه
 از دادههاي مشاهداتی ایستگاه هیدرومتري،1993-2717 در دوره
 استفادهSWAT  از خروجیهاي مدل1910-1992 نظامآباد و در دوره
 جهت برآورد نیاز زیستمحیطی فقط نیاز زیستمحیطی.شده است
دریاچه ارومیه مدنظر قرار داده شده است و از نیاز زیستمحیطی
.رودخانه صرفنظر شده است

 محاسبه شاخصهای تجمعی-8-8-8

همانطور که گفته شده در این پژوهش شاخصهاي ارزیابی ظرفیت
 وضعیت انتخاب- پشتیبانی-برد منابع آب با استفاده از چارچوب فشار
 الزم. نشان داده شده است3  جزییات این چارچوب در شکل،شدهاند
 به دلیل اینکه این پژوهش بر ارزیابی ظرفیت برد منابع،به ذکر است
 فقط مباحث مربوط به کمیت منابع آب مورد توجه قرار،آب تمرکز دارد
 شاخصهاي انتخاب شده بر اساس این چارچوب در.داده شده است
. آورده شده است0 جدول
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Table 1- Calibration and validation results of discharge in stations in Zarrineh-Roud basin (Delavar et al.,
2019)

)Delavar et al., 2019(  نتايج واسنجی و اعتبارسنجی دبی در ايستگاههای موجود در حوضه آبريز زرينهرود-7 جدول
Station name

Period

Nezamabad
Choubloche
Zarrineh-Roud
Safakhane
Pol anian
Santeh

1993 – 2015
1987 – 2005
1987 – 2015
1987 – 2015
1987 – 2015
1988 – 2015

p-factor
0.05
0.04
0.10
0.08
0.06
0.05

Calibration Period
d-factor
R2
0
0.87
0.1
0.77
0.19
0.90
0.18
0.85
0.99
0.84
0.05
0.83

NS
0.67
0.63
0.83
0.72
0.69
0.71

p-factor
0.39
0.51
0.35
0.61
0.42
0.85

Validation Period
d-factor
R2
0.81
0.86
0.59
0.61
0.12
0.85
0.13
0.74
0.40
0.68
0.09
0.82

NS
0.64
0.41
0.73
0.70
0.59
0.65

Table 2- Values of R2 and NS for evapotranspiration and yield of crops in Zarrineh-roud river basin
(Delavar et al., 2019)

)Delavar et al., 2019(  تعرق و عملکرد محصوالت در حوضه آبريز زرينهرود- تبخیرNS  وR2  مقادير شاخصهای-8 جدول
Crops
Evapotranspiration
Yield

R2
NS
R2
NS

Apple
0.98
0.98
0.92
0.92

Alfalfa
0.79
0.47
0.83
0.35

Wheat
0.5
0.67
0.66
0.27

Sugar beet
0.92
0.92
0.60
0.61

Potato
0.94
0.94
0.62
0.47

 نتايج ارزيابی جريانات پايه (ماهانه) در ايستگاههای-3 جدول
)Delavar et al., 2019( باالدست حوضه آبريز زرينهرود
Station name
Nezamabad
Safakhane
Pol anian
Santeh

Socio – economic
pressures

NS
0.75
0.71
0.59
0.69

Pressure
Index

economy

health status of
Environment

State
Index

Water quantity

Pollution carrying

Water resources
Support Force

Support
Force
Index

Fig. 3- PSS framework (Yang et al., 2014b)

)Yang et al., 2014b( PSS  چارچوب-3 شکل
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Water ecological carrying capacity

Water quality

Water supply

Tomato
0.98
0.34
0.48
0.51

Table 3- Results of evaluation of base flows
(monthly) in the upstream stations of Zarrineh-roud
river basin (Delavar et al., 2019)

 به دلیل اینکه شاخصهاي بسیار متنوعاند،در ارزیابی جامع چندشاخصه
 استانداردسازي و یکسانسازي ابعاد شاخصها،و ابعاد متفاوتی دارند
 استانداردسازي شاخصهاي.امري ضروري و اجتنابناپذیر است
 هماهنگی در شاخصها و اطمینانپـذیـري و شفافیت در،ارزیــابی
Clarke, ( روشهاي محاسبه و امکان مقایسه نتایج را فـراهم میکند
 در این پژوهش جهت استانداردسازي شاخصهاي ارزیابی از.)2017
:معادالت ریاضی زیر استفاده شده است

population

Barley
0.41
0.58
0.76
0.68

R2
0.86
0.72
0.62
0.74

Table 4- Indicators for evaluation the carrying capacity of water resources (Yang et al., 2015a; Zhang et al.,
)2014

جدول  -6شاخصهای ارزيابی ظرفیت برد منابع آب ()Yang et al., 2015a; Zhang et al., 2014
Indicator explanation
Population/Land area

Unit
Persons/km2

indicator
Population density

.No
1

Income /Land area

Rial/km2

Income per unit area

2

Calories /Land area
Actual water consumption of agricultural
sector
River runoff/ Land area
Reflects the annual precipitation

-

Calories per unit area

3

mm

Evaporation

4

mm/km2
mm

River runoff per unit of land area
Precipitation

5
6

mm
m3/ Persons

Groundwater recharge
Per capita water resources

7
8

m3/s

Inflow to the Lake Urmia

9

Reflects the annual groundwater recharge
Total water resources/ Population
Inflows to Lake Urmia from the Zarrinehroud river basin

 )1شاخصهاي مثبت:
() 1
 )2شاخصهاي منفی:
()2

Xmax −
Xmax − Xmin

Pressure

Supportive
force
Health state

پس از استانداردسازي و تعیین وزن شاخصها ،شاخصهاي تجمعی
براي هر زیرسیستم (فشار -پشتیبانی -وضعیت) با استفاده از رابطههاي
زیر محاسبه شدهاند ( Yang et al., 2015a; Du and Wang,
:)2021
n
PI = ∑i=1 Pi . Wi
i = 1.2. ⋯ . n
() 7

Xi∗ − Xmin
= XI
Xmax − Xmin
∗Xi

Category

= XI

() 6
() 0

در این معادالت :XI ،مقدار استانداردسازي شده شاخص؛ * :Xiمقدار
واقعی شاخص؛  :Xmaxحداکثر مقدار شاخص در دوره مورد بررسی؛
 :Xminحداقل مقدار شاخص در دوره مورد بررسی است.

i = 1.2. ⋯ . n

SI = ∑ni=1 Si . Wi

PI
SI
WECCI = (1 − PI) × WPI + SI × WSI
() 1
+ HSI × WHSI
 :PIشاخص تجمعی فشار اجتماعی -اقتصادي؛  Piبیانگر یک شاخص

گام بعدي در محاسبه شاخصهاي تجمعی تعیین وزن شاخصها در
هر زیر سیستم است .براي وزندهی به شاخصها روشها متعددي
وجـود دارد .یکی از این روشها ،روش وزندهی آنتروپی میبـاشد کـه
بــه دلیل عینیت و دقت باال ،بسیار مـورد توجه قرار گرفته است
( .)Kang et al., 2019در این روش هر چه میزان تغییرات بین
واحدهاي ارزیابی بیشتر باشد ،شاخص اطالعات بیشتري را داراست و
بر این اساس وزن بیشتري میگیرد ( .)Muzhikov et al., 2018در
این پژوهش از روش وزندهی آنتروپی جهت وزندهی به شاخصهاي
ارزیابی استفاده شده است که معادالت آن به شرح زیر است:
dj
() 3
Wj = m
j = 1.2. ⋯ . m

= PS

فشار اجتماعی -اقتصادي؛  :SIشاخص تجمعی پشتیبانی منابع آب؛ Si

بیانگر یک شاخص پشتیبانی منابع آب و  Wiوزن متناظر با هر شاخص؛
 :PSشاخص درجه فشار -پشتیبانی؛  :WECCIشاخص جامع ظرفیت
برد منابع آب؛  :WPIوزن شاخص تجمعی فشار اجتماعی -اقتصادي؛
 :WSIوزن شاخص تجمعی پشتیبانی منابع آب :HSI ،شاخص تجمعی
وضعیت سالمت محیطزیست؛  :WHSIوزن شاخص تجمعی وضعیت
سالمت محیطزیست (وزن هر سه مؤلفه فشار اجتماعی -اقتصادي،
پشتیبانی منابع آب و وضعیت سالمت محیطزیست یکسان درنظر
گرفته شده است).

∑j=1 dj

i = 1.2. ⋯ . n

به دلیل اینکه در این پژوهش ،هدف اصلی در زیرسیستم وضعیت
سالمت محیط زیست ،تأمین حقابه دریاچه ارومیه است براي
زیرسیستم وضعیت سالمت محیطزیست فقط از یک شاخص استفاده
شد که آن ،تأمین حقابه دریاچه ارومیه است و چون فقط از یک شاخص
استفاده شده است ،شاخص تجمعی براي این زیرسیستم محاسبه
نمیشود.

dj = 1 − K ∑ni=1 Pij LnPij

() 0
که در این روابط :Wj ،وزن هر شاخص؛  :djمقدار فاصله هر شاخص
از آنتروپی آن؛  :Ejمقدار آنتروپی هر شاخص؛ K؛ مقدار ثابتی است که
باعث میشود مقدار آنتروپی هر شاخص بین صفر و یک باقی بماند.
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وارد بر منابع آب و نیروي پشتیبانی منابع آب ( )PSمیباشد ،بررسی
شد؛ عدم تعادل در این شاخص به وضعیت پایداري محیط زیست و
ظرفیت برد منابع آب در طوالنی مدت آسیب وارد خواهد کرد .در این
پژوهش آستانه پایداري محیطزیست براساس حقابه دریاچه ارومیه از
حوضه زرینهرود محاسبه شده است که مقدار  7/32در مقادیر
استانداردسازي شده است؛ آستانه پایداري ظرفیت برد منابع آب مقدار
 7/0درنظر گرفته شده است (بر مبناي قرارگیري ظرفیت برد منابع آب
در وضعیت " ،"General carryingکه در قسمت بعد توضیح داده
شده است) و در نهایت آستانه پایداري شاخص درجه فشار -پشتیبانی
برابر با  1درنظر گرفته شده است .اگر تمام شرایط فوق برقرار شد
ظرفیت برد منابع آب در حالت "حامل" قرار دارد و در صورت رعایت
نشدن هر کدام از شروط ،ظرفیت برد در حالت "بارگذاري بیش از حد"
قرار میگیرد.

 -3-8-8تصمیمگیری نهايی برای شاخصهای ارزيابی
ظرفیت برد منابع آب

به طور کلی نقدي که برخی از پژوهشگران به روشهاي ارزیابی جامع
مبتنی بر شاخص جهت ارزیابی ظرفیت برد و مباحث مربوط به پایداري
وارد دانستهاند ،امکان تبادلپذیري بین شاخصها است به نحوي که
ممکن است مقادیر کم یک شاخص با مقادیر زیاد شاخص دیگر جبران
شود .به همین دلیل در این پژوهش عالوهبر شاخص جامع،
شاخصهاي مربوط به هر بخش نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار
گرفتهاند؛ این فرآیند بررسی در شکل  0نشان داده شده است .همانطور
که در شکل  0نشان داده شده و در فرآیند ارزیابی به کار برده شده
در این پژوهش پایداري محیط زیست را به عنوان مهمترین اصل و
اولین گام در ارزیابی ظرفیت برد منابع آب قرار داده است .پس از اینکه
از پایداري محیط زیست (شاخص  )HSIاطمینان حاصل شد فرآیند
ارزیابی به مرحله ارزیابی ظرفیت برد منابع آب (شاخص )WECCI
منتقل خواهد شد .با این دو گام ،ارزیابی ظرفیت برد منابع آب با اولویت
قرار دادن پایداري محیطزیست انجام میشود ،اما با انجام این دو گام
صرفا از پایداري در کوتاه مدت اطمینان حاصل میشود و هیچ تضمینی
براي پایداري در بلند مدت وجود نخواهد داشت .به همین دلیل یک
گام دیگر نیز به فرآیند ارزیابی اضافه شد که در آن مهمترین عامل
مؤثر بر پایداري محیط زیست و ظرفیت برد منابع آب ،که نسبت فشار

 -6-8-8بیان وضعیت سیستم

جهت بیان وضعیت سالمت محیط زیست و ظرفیت برد منابع آب از
استانداردهاي ارزیابی استفاده شده است .باتوجه به اینکه در زیرسیستم
"وضعیت" فقط از یک شاخص استفاده شده است (جریان ورودي از
حوضه زرینهرود به دریاچه ارومیه) ،استانداردهاي ارزیابی وضعیت
سالمت محیط زیست بر مبناي این شاخص تعریف شدهاند.
HSI
Decision

Carrying
WECCI
Decision

YES

NO

PS
Decision

YES

YES

WECCI
≥ 0.4

NO

PS ≤ 1

≥ HSI
0.32

Overload

NO

)Fig. 4- Decision making process for water resources carrying capacity (Yang et al., 2015a; Zhang et al., 2014

شکل  -6فرآيند تصمیمگیری ظرفیت برد منابع آب ()Yang et al., 2015a; Zhang et al., 2014
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با توجه به اینکه حقابه دریاچه ارومیه از حوضه زرینهرود ساالنه حدود
 1201میلیون مترمکعب در سال تخمینزده شده است که معادل مقدار
 7/32در مقادیر استانداردسازي شده شاخص میزان جریان ورودي از
حوضه زرینهرود به دریاچه ارومیه میباشد ،بر مبناي این مقدار وضعیت
سالمت محیطزیست به  6دسته تقسیم شده است (جدول  .)7همچنین
با توجه به بررسی منابع ( ،)Zhang et al., 2014ظرفیت برد منابع آب
به  7دسته تقسیم شد که در جدول  7نشان داده شده است.

نیست؛ در مقابل حالت " "Aحالت " "Cقرار دارد که نشاندهنده این
است که شاخصهاي فشار و پشتیبانی هر دو کم هستند؛ سطح توسعه
منابع آب در حالت ضعیف است و ظرفیت برد منابع آب نیز ایدهآل
نیست ،در این شرایط بهترین استراتژي در مدیریت منابع آب افزایش
توانایی زیرسیستم پشتیبانی ،انتقال تدریجی به حالت " "Dو در نهایت
انتقال به حالت " "Aاست؛ حالت " "Dنشاندهنده این است که
شاخص فشار پایین است در حالی که شاخص پشتیبانی باال است که
نشاندهنده این است که پتانسیل توسعه زیادي در منابع آب وجود دارد،
در این شرایط مقدار پایین شاخص فشار به دلیل تأثیر منفی آن بر
توسعه اجتماعی و اقتصادي که میتواند منجر به هدر رفتن منابع شود،
مطلوب نیست (.)Du and Wang, 2021

and Wang, 2021; Ait-Aoudia and Berezowska-Azzag,
;2016; Ming, 2011; Shen et al., 2020; Zhu et al., 2020
)Zhang et al., 2019a؛ وضعیت سیستم منابع آب نیز بر مبناي این

 -3بحث و نتايج

با توجه به نقش مهم و تعیینکننده نسبت نیروي فشار به توانایی
پشتیبانی در ارزیابی ظرفیت برد ،که بسیاري از پژهشگران نیز به آن
توجه ویژه داشتهاند و از آن به عنوان عامل اصلی در ارزیابی ظرفیت
برد استفاده کردهاند ( Wu and Hu, 2020; Liao et al., 2020; Du

 -7-3تغییرات شاخصهای ارزيابی ،شاخصهای تجمعی و

نسبت که در این پژوهش با شاخص درجه فشار -پشتیبانی ( )PIبیان
شده است ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .براساس تعامل فشار-
پشتیبانی میتوان  0حالت کلی درنظر گرفت که در شکل  7و جدول
 6نشان داده شده است .حالت " "Aنشاندهنده این است که
شاخصهاي فشار و پشتیبانی هر دو باال هستند که نشاندهنده سطح
باالیی از توسعه منابع آب منطقهاي است ،در این شرایط باید به بهبود
تواناییهاي زیرسیستم پشتیبانی توجه بیشتري شود در غیر اینصورت
منابع آب بیش از حد بارگذاري میشود؛ حالت " "Bنشاندهنده این
است که شاخص فشار باال و شاخص پشتیبانی پایین است که بیانگر
این است که به حفاظت از منابع آب توجه نشده و توسعه منابع آب
پایدار نیست ،در این حالت اگرچه میتوان با توسعه و تولید با شدت
زیاد ،مزایا اقتصادي زیادي کسب کرد اما براي توسعه پایدار مناسب

شاخصهای هیدرولوژيکی در دوره تاريخی

همانطور که گفته شد در این پژوهش از چارچوب  PSSجهت انتخاب
شاخصهاي ارزیابی استفاده شده است بنابراین شاخصهاي ارزیابی بر
اساس سه دسته کلی فشار ،پشتیبانی و وضعیت انتخاب شدهاند.
شاخصهاي دسته فشار شامل شاخصهاي تراکم جمعیت ،درآمد در
واحد سطح ،کالري در واحد سطح و مصرف واقعی بخش کشاورزي
(تبخیر) میباشند که به صورت ساالنه محاسبه شدهاند (شکل )6؛
همانطور که در شکل  6نشان داده شده است این شاخصها داراي
نوساناتی میباشند اما به طور کلی در دوره تاریخی  1910-2717روند
افزایشی داشتهاند که بیانگر افزایش فشار وارد بر منابع آب در دوره
تاریخی است.

Table 5- Evaluation standards of the water resources carrying capacity

جدول  -0استانداردهای ارزيابی ظرفیت برد منابع آب
levels
Excellent carrying
Good carrying
General carrying
Poor carrying
Very poor carrying

Standards
][0.8 – 1
][0.6 – 0.8
][0.4 – 0.6
][0.2 – 0.4
][0 – 0.2

Grades
I
Ⅱ
Ш
Ⅳ
Ⅴ

indicator

WECCI

levels
Healthy
Sub-healthy
Normal
Critical
Poor

Standards
][0.8 - 1
][0.64 - 0.8
][0.48 - 0.64
][0.32 - 0.48
][0.16 - 0.32

Grades
I
Ⅱ
Ш
Ⅳ
Ⅴ

Extremely poor

][0 - 0.16

Ⅵ

indicator

HSI

)Table 6- Types of system status in the different pressure-support coupling states (Du and Wang, 2021

جدول  -4انواع وضعیت سیستم در حالتهای مختلف اتصال فشار -پشتیبانی ()Du and Wang, 2021
D
Low-High
Potential

C
Low-Low
Weak

B
High-Low
Unsustainable

A
High-High
Advanced

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،8تابستان 7655
)Volume 17, No. 2, Summer 2021 (IR-WRR

162

Quadrant
Coupling state
Type

1
Pressure = Support

Overload area

A

B

)(High – High

)(High – Low

0.5

D

C

)(High – Low

)(Low – Low

load area

1

Support index

0

0.5

0

)Fig. 5- Coupling states of the Pressure-Support (Du and Wang, 2021

شکل  –0حالتهای اتصال فشار -پشتیبانی ()Du and Wang, 2021

Calories per unit area

Income per unit area

Evaporation

Population density

Standardized value

1.1
1
0.9
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0.1
0
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Year

Fig. 6- Values of pressure indices in the historical period 1987 – 2015

شکل  -4مقادير شاخصهای فشار در دوره تاريخی 7727-8570

شده است .جریان ورودي به دریاچه ارومیه از حوضه زرینهرود در شکل
 1نشان داده شده است و بیانگر این است که جریان ورودي به دریاچه
ارومیه از حوضه زرینهرود در دوره تایخی  1910-2717روند نزولی
داشته است.

شاخصهاي دسته پشتیبانی شامل شاخصهاي رواناب در واحد سطح،
بارش ،تغذیه آبهاي زیرزمینی و سرانه منابع آب میباشد که به صورت
ساالنه محاسبه شدهاند (شکل  .)0این شاخصها نیز مانند شاخصهاي
فشار داراي نواسانات ساالنه میباشند اما به طور کلی در دوره تاریخی
 1910-2717روند نزولی داشتهاند که بیانگر کاهش توانایی پشتیبانی
منابع آب در دوره تاریخی میباشد.

همانطور که گفته شد در این پژوهش جهت وزندهی به شاخصهاي
ارزیابی و محاسبه شاخص تجمعی در هر دسته از روش وزندهی
آنتروپی استفاده شده است .وزنهاي اختصاص یافته به هر شاخص از
دسته فشار در شکل  9و هر شاخص از دسته پشتیبانی در شکل 17
نشان داده شده است.

براي دسته وضعیت ،به دلیل اهمیت بسیار زیاد حوضه زرینهرود در
تأمین جریان ورودي به دریاچه ارومیه (حدود  01درصد) ،ارزیابی
جریان ورودي به دریاچه ارومیه از حوضه زرینهرود مدنظر قرار داده
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Standardized value
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1
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Fig. 7- Values of support indicators in the historical period 1987 – 2015

Standardized value

7727-8570  مقادير شاخصهای پشتیبانی در دوره تاريخی-7 شکل
1.1
1
0.9
0.8
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0.4
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Inflow water to the Lake…
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Fig. 8- Inflow to Lake Urmia from Zarrineh-roud basin in the historical period 1987– 2015

7727-8570  میزان جريان ورودی به درياچه ارومیه از حوضه زرينهرود در دوره تاريخی-2 شکل
Population density
0.4
0.3
0.2
0.1

Calories per unit area

Evaporation

0

Income per unit area

Fig. 9- Weight of pressure indicators
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River runoff per unit of
land area
0.8
0.6
0.4
0.2
Precipitation

0

Per capita water
resources

Groundwater recharge

Fig. 10- Weight of support indicators

شکل  -75وزن شاخصهای پشتیبانی

از آنجا که تغییرات شاخصهاي تجمعی فشار و پشتیبانی در دوره مورد
بررسی وضعیت یکنواختی ندارند و تقریباً به صورت دورهاي تغییر
کردهاند (شکل  )11و همچنین طول دوره آماري مورد بررسی (29
سال) براي تحلیلهاي سال به سال بسیار زیاد است (به خصوص براي
تصمیمگیري نهایی ظرفیت برد منابع آب) ،بهعالوه پیامدهاي عدم
توازن در این شاخصها معموالً در همان سال و یا حتی در سال بعد
مشخص نمیشود و با یک تأخیر زمانی اتفاق میافتد؛ بنابراین به نظر
میرسد تحلیلهاي دورهاي نسبت به تحلیلهاي سال به سال بسیار
مفیدتر و کارآمدتر باشد .بنابراین با توجه به تغییرات این شاخصها،
دوره آماري مورد بررسی به سه دوره ،دوره اول ( ،)1910-1999دوره
دوم ( )2777-2776و دوره سوم ( )2770-2717تقسیم شد.

شاخصهاي موجود در هر زیرسیستم پس از استانداردسازي و تعیین
وزن ،تحت عنوان شاخصهاي تجمعی فشار ،پشتیبانی و وضعیت
تجمیع شدهاند .همچنین جهت بیان ظرفیت برد منابع آب از شاخص
جامع ظرفیت برد منابع آب استفاده شده است .تغییرات این شاخصها
در طول دوره تاریخی مورد بررسی ( )1910-2717در شکلهاي 11
آورده شده است.
همانطور که گفته شد ،هدف از این پژوهش ارزیابی ظرفیت برد منابع
آب با درنظر گرفتن حفظ سالمت محیطزیست به عنوان شرط اصلی
است .مهمترین عامل مؤثر بر ظرفیت برد منابع آب و وضعیت سالمت
محیطزیست ،نسبت فشار وارد بر منابع آب و توانایی پشتیبانی آن است.
PI

HSI

SI

Standardized value

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
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Year
Fig. 11- Changes in the comprehensive indicators of pressure, support and status in the historical period
1987–2015

شکل  -77تغییرات شاخصهای تجمعی فشار ،پشتیبانی و وضعیت در دوره تاريخی 7727-8570
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نسبت فشار وارد بر منابع آب و توانایی پشتیبانی آن است که در این
پژوهش با شاخص درجه فشار -پشتیبانی ( )PSاندازهگیري شده است.
میانگین تغییرات این شاخص در سه دوره مورد بررسی در شکل 12
آورده شده است .مقدایر میانگین شاخصهاي تجمعی فشار ،پشتیبانی
و شاخص جامع ظرفیت برد منابع آب نیز به در سه دوره مورد بررسی
محاسبه شد و نتایج آن در شکل  13آورده شده است.

 -تغییرات بارش و جريان ورودی به درياچه ارومیه از حوضه زرينهرود

بارش مهمترین عامل تأثیرگذار بر توانایی پشتیبانی منابع است و به
طور کلی در طول دوره تاریخی ( )1910-2717روند نزولی داشته است.
به نحوي که میانگین بارش در دوم  77میلیمتر کمتر از دوره اول،
میانگین بارش در دوره سوم  01میلیمتر کمتر از دوره دوم و 96
میلیمتر کمتر از دوره اول است (شکل  .)10حوضه زرینهرود مهمترین
زیر حوضه دریاچه ارومیه است و بیشترین سهم را در تأمین آب این
دریاچه دارد ( 01درصد) .به طور کلی در دوره تاریخی مورد بررسی
میزان آب ورودي از حوضه زرینهرود به دریاچه ارومیه روند نزولی داشته
است ،به نحوي که در دوره دوم  7/61میلیارد مترمکعب نسبت به دوره
اول کاهش یافته است ،دوره سوم  7/01میلیارد مترمکعب نسبت به
دوره دوم و  1/79میلیارد مترمکعب نسبت به دوره اول کاهش یافته
است (شکل .)10

افزایش نسبت فشار به پشتیبانی منابع آب (( )PSشکل  )12سبب شده
است که ظرفیت برد منابع آب و وضعیت سالمت محیط زیست در هر
دوره کاهش قابل توجهی بیابند (شکل )13؛ بررسی پارامترهاي
هیدرولوژیکی و زیستمحیطی در طول دوره تاریخ  ،1910-2717و
همچنین میانگین تغییرات آن در دورههاي مورد بررسی بیانگر این
است که بین دورههاي مورد بررسی اختالفهاي قابل توجهی وجود
دارد .تغییرات برخی از این پارامترها به شرح زیر است:

PS

)Third period (2007 - 2015

)Second period (2000 - 2006

Value

8
7
6
5
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1
0
)First Period (1987 - 1999

Periods
Fig. 12- Average changes of pressure-support degree indicator in the three study periods

شکل  -78میانگین تغییرات شاخص درجه فشار -پشتیبانی در سه دوره مورد بررسی
1
)Second period (2000 - 2006

)First Period (1987 - 1999

0.6
0.4
0.2

Standardized value
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Fig. 13- Changes in the average of comprehensive indicators of pressure, support and status and
comprehensive index of water resources carrying capacity in three historical periods
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Fig. 14- Changes in rainfall and inflow to Lake Urmia from Zarrineh-roud river basin in the historical
period (1987–2015) and their average in three periods

شکل  -76تغییرات بارش و جريان ورودی به درياچه ارومیه از حوضه زرينهرود در دوره تاريخی 7727-8570و میانگین آنها در
سه دوره

 7/11است که از آستانه مجاز آن ( )HSI =7/32کمتر است .بنابراین
ظرفیت برد منابع آب در این دوره نیز در وضعیت " "Overloadقرار
دارد.

 -8-3نتايج ارزيابی ظرفیت برد منابع آب بر اساس فرآيند
اتخاذ شده

تصمیمگیري نهایی درباره ظرفیت برد منابع آب براساس فرآیند نشان
داده شده در شکل  0انجام شده است .نتایج آن به تفکیک دورههاي
مورد بررسی به شرح زیر است:
در دوره اول ،مقدار شاخص سالمت محیط زیست ( )HSIکه شرط
اولیه و اساسی در فرآیند تصمیمگیري ظرفیت برد منابع است برابر با
 7/39است که از آستانه مجاز ( )HSI =7/32بیشتر است؛ بنابراین
فرآیند تصمیمگیري به مرحله دوم یعنی شاخص ارزیابی جامع ظرفیت
برد منابع آب ( )WECCIمنتقل میشود ،در این دوره مقدار شاخص
 WECCIبرابر با  7/00است که از حد مجاز ( )WECCI =7/0بیشتر
است؛ بنابراین فرآیند تصمیمگیري به مرحله آخر یعنی ارزیابی درجه
فشار -پشتیبانی ( )PSمنتقل میشود ،شاخص درجه فشار -پشتیبانی
( )PSبرابر با  7/90است که از حد مجاز ( )PS = 1کمتر است .بنابراین
در این دوره ظرفیت برد منابع آب در وضعیت " "Carryingقرار دارد.

 -3-3بیان وضعیت سیستم

تجزیه و تحلیل نسبت فشار -پشتیبانی در سه دوره مورد بررسی بیانگر
این است که :بین مقادیر این شاخص براي سالهاي دوره اول،
پراکندگی زیادي مشاهده میشود (شکل  )17اما به طور کلی سالهاي
این دوره بیشتر در وضعیت " "Cو " "Dقرار دارند که بیانگر این است
که هر چند توانایی پشتیبانی منابع آب در برخی از سالها کم و در
برخی از سالها زیاد بوده است اما فشار وارد بر منابع آب در این دوره
عمدتاً کم بوده است (شکل  .)17در مجموع این دوره در وضعیت ""C
قرار میگیرد (شکل  .)16همانطور که گفته شده در حالت " "Cبهترین
استراتژي در مدیریت منابع آب افزایش توانایی زیرسیستم پشتیبانی،
انتقال تدریجی به حالت " "Dو در نهایت انتقال به حالت " "Aاست؛
بر اخالف این اصل ،بر اساس این شاخص (فشار -پشتیانی) ،سالهاي
دوره دوم و در وضعیت " "Bقرار گرفتهاند (شکلهاي  17و  .)16قرار
گرفتن در وضعیت " "Bدر این دوره بیانگر این است توانایی پشتیبانی
منابع آب در این دوره نسبت به دوره قبل کاهش یافته ،که این کاهش
توانایی بیانگر این است که در تدوین سیاستهاي مدیریتی باید توجه
و حساسیت ویژهاي به کار برده میشد و سیاستهاي سازگاري با
شرایط کم آبی در دستور کار قرار میگرفت و هر چه سریعتر میبایست
اقدامات الزم جهت کاهش فشار بر منابع آب انجام میگرفت .همانطور

در دوره دوم ،مقدار شاخص سالمت محیطزیست ( )HSIکه شرط اولیه
و اساسی در فرآیند تصمیمگیري ظرفیت برد منابع است برابر با 7/22
است که از آستانه مجاز آن ( )HSI =7/32کمتر است .بنابراین ظرفیت
برد منابع آب در این دوره در وضعیت " "Overloadقرار دارد.
در دوره سوم ،مقدار شاخص سالمت محیط زیست ( )HSIکه شرط
اولیه و اساسی در فرآیند تصمیمگیري ظرفیت برد منابع است برابر با
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که گفته شد در حالت " "Bتوانایی پشتیبانی منابع آب کم و فشار وارد
بر منابع آب زیاد است ،که بیانگر این است که نه تنها سیاستهاي
الزم جهت سازگاري شرایط کم آبی و اقدامات الزم جهت کاهش فشار
بر منابع آب اعمال نشده است بلکه بالعکس اقدامات انجام شده فشار
وارد بر منابع آب را به میزان قابل توجهی افزایش داده است (شکلهاي
 17و  .)16این روند (کاهش توانایی پشتیبانی منابع آب و افزایش فشار
وارد بر آن) در دوره سوم نیز ادامه یافته است و این دوره نیز در حالت
" "Bقرار میگیرد اما در شرایطی به مراتب بدتر از دوره دوم
(شکلهاي  17و  .)16بررسی پارامترهاي هیدرولوژیکی ،پیامدهاي این
اقدامات مدیریتی را به خوبی نشان میدهد ،همانطور که در شکل 10
نشان داده شده است جریان ورودي از حوضه زرینهرود به دریاچه ارومیه

در دوره دوم  7/61میلیارد متر مکعب نسبت به دوره اول و در دوره
سوم  7/01میلیارد متر مکعب نسبت به دوره دوم و  1/79میلیارد متر
مکعب نسبت به دوره اول کاهش یافته است .این مهم بیانگر ناکارمدي
سیاستهاي مدیریت پایدار منابع آبی در ارتباط با زیر سیستمهاي
اجتماعی و اقتصادي منطقه بوده است .به بیان دیگر سیاستهاي
اعمال شده در حوضه ،توسعه سریع اقتصادي را دنبال کردهاند و هیچ
توجهی به توانایی پشتیبانی منابع آب نداشتهاند؛ این سیاستها نه تنها
به بهبود وضعیت حوضه کمک نکرده بلکه شرایط آن را به مراتب بدتر
کردهاند .بنابراین الزم است که به طور کلی در سیاستهاي اعمال شده
تجدید نظر شود و هرچه سریعتر سیاستهاي الزم جهت کاهش فشار
وارد بر منابع آب و افزایش توانایی پشتیبانی آن و درنتیجه افزایش
ظرفیت برد منابع آب اتخاذ شود.
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Fig. 16- Average of the pressure - support index in the three study periods
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دست آمده براساس استانداردهاي ارزیابی بیانگر این است که ظرفیت
برد منابع آب و وضعیت سالمت محیط زیست در هر دوره نسبت به
دوره قبل یک سطح پایین آمده و در دوره سوم به پایینترین سطح
خود رسیده است.

وضعیت ظرفیت برد منابع آب و وضعیت سالمت محیط زیست (به
صورت ساالنه) براساس استانداردهاي ارزیابی در شکلهاي  10و 11
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Fig. 17- Changes in the comprehensive index of water resources carrying capacity in the historical period
1987– 2015
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Fig. 18- Changes in environmental health state index in the historical period 1987 - 2015
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ارزیابی حاکی از وارد شدن آسیب جدي به ظرفیت برد منابع آب می-
باشد به نحوي که ظرفیت برد منابع آب فقط در دوره اول در وضعیت
" "Carryingقرار داشته ،در دوره دوم در وضعیت " "Overloadقرار
داشته و در دوره سوم نیز در وضعیت " "Overloadقرار داشته اما با
مقادیري کمتر و شرایطی بدتر از دوره دوم .مهمترین عامل مؤثر بر
ظرفیت برد منابع آب و وضعیت سالمت محیطزیست نسبت فشار وارد
بر منابع آب و توانایی پشتیبانی آن میباشد؛ ارزیابیهاي انجام شده
براساس مقادیر این نسبت بیانگر این است که به طور کلی دوره اول
در وضعیت " "Cقرار دارد ،در حالت " "Cبهترین استراتژي در مدیریت
منابع آب افزایش توانایی زیرسیستم پشتیبانی ،انتقال تدریجی به حالت
" "Dو در نهایت انتقال به حالت " "Aاست؛ بر خالف این اصل ،بر
اساس این شاخص (فشار -پشتیانی) ،دورههاي دوم و سوم و در
وضعیت " "Bقرار دارند اما در دوره سوم شرایط به مراتب بدتر از دوره
دوم است .نتایج به دست آمده براساس استانداردهاي ارزیابی بیانگر
این است که وضعیت سالمت محیط زیست و ظرفیت برد منابع آب در
هر دوره نسبت به دوره قبل یک سطح پایینتر آمده و در دوره سوم به
پایینترین سطح خود رسیده است .نتایج به دست آمده حاکی از آن
است که سیاستهاي اعمال شده در حوضه توسعه سریع اقتصادي را
دنبال کردهاند و هیچ توجهی به توانایی پشتیبانی منابع آب نداشتهاند؛
بنابراین این سیاستها نه تنها به بهبود وضعیت حوضه کمک نکرده
بلکه شرایط آن را به مراتب نامطلوبتر کردهاند .با توجه به نتایج حاصل
از مطالعه حاضر و روند نامطلوب تغییرات شاخصهاي عملکردي
ظرفیت برد منابع آب در حوضه ،مواردي که توجه به آنها مهمترین
زیرساخت براي حصول پایداري سیستمهاي درهم تنیده آب ،اجتماع،
اقتصاد و محیط زیست و در راستاي آن «کمک به احیاء دریاچه ارومیه»
محسوب میگردند عبارتند از:
 تدوین سیاستها و برنامهها در حوزه آب ،کشاورزي و محیطزیستدر بستري همبسته و توجه به تبعات برنامهها بر هم؛
 تالش در حصول به بیشترین بهرهبرداري از منابع اکولوژیکی (ازجمله منابع آب) باید با توجه به ظرفیت بُرد آن دنبال گردد .ظرفیتی
که میتواند تحت تأثیر تغییراقلیم کمتر میشود و سیاستها باید به
سمت کاستن از این بارگذاري باشد؛

 -6نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تالش شده است که تعریف و درک روشنی از مفهوم
ظرفیت برد منابع آب در تحلیل واقعبینانه و جامع سیستمهاي منابع
آب ارائه شود و همچنین با توسعه رویکردها و روشهاي گذشته و با
تلفیق رویکردهاي شبیهسازي ( ،)Wu et al., 2018روش ارزیابی
مبتنی بر شاخص ( )Yang et al., 2015a; Yang et al., 2014bو
عامل تعیینکننده تعامل فشار -پشتیبانی ()Du and Wang, 2021
رویکرد جدیدي جهت ارزیابی ظرفیت برد منابع آب ارائه دهد .رویکرد
پیشنهاد شده در پژوهش حاضر ،به منظور ارزیابی تأثیر فعالیتهاي
انسانی (با تمرکز بر بخش کشاورزي) بر محیطزیست در حوضه آبریز
زرینهرود به کار گرفته شده است .ارزیابی ظرفیت برد منابع آب در این
حوضه با استفاده از رویکرد ترکیبی شبیهسازي و روش ارزیابی مبتنی
بر شاخص انجام گرفته و جهت شبیهسازي بخش کشاورزي از مدل
مفهومی  SWATو براي انتخاب شاخصهاي ارزیابی از چارچوب
فشار -پشتیبانی -وضعیت ،استفاده شده است .جهت ارزیابی تغییرات
ظرفیت برد منابع آب ،نیز فرآیندي اتخاذ شده است که ضمن تأکید بر
سالمت محیط زیست ،بیان وضعیت چند وجهی سیستم در دوره
تاریخی با استفاده از استانداردهاي ارزیابی و حالتهاي مختلف اتصال
فشار -پشتیبانی امکان پذیر گردد .این مهم امکان ارزیابی چندبعدي
سیستم منابع آب را فراهم میکند و به مدیران و سیاستمداران کمک
میکند که پیامدهاي واقعی تصمیمهایشان و میزان کارآییشان را در
عمل از جنبههاي مختلف کاهش فشار بر منابع آب ،افزایش توانایی
پشتیبانی آن و بهبود وضعیت سالمت محیط زیست مورد توجه قرار
دهند .در این مطالعه جهت ارائه تحلیلهاي بهتر در سطح حوضه آبریز،
دوره تاریخی مورد مطالعه ( )1910-2717به سه دوره ،دوره اول
( ،)1910-1999دوره دوم ( )2777-2776و دوره سوم ()2770-2717
تقسیم شد .نتایج به دست آمده حاکی از این است که به طور کلی
مقادیر شاخصهاي دسته فشار و در نتیجه شاخص تجمعی فشار در
دوره مورد بررسی افزایش یافته و مقادیر شاخصهاي پشتیبانی و در
نتیجه شاخص تجمعی پشتیبانی در دوره مورد بررسی کاهش یافته
است؛ این تناقض طوالنی مدت میان فشار وارد بر منابع آب و توانایی
پشتیبانی آن باعث شده است که به وضعیت سالمت محیط زیست و
ظرفیت برد منابع آب آسیب جدي وارد شود .بررسی پارامترهاي
هیدرولوژیکی و زیستمحیطی در دوره مورد بررسی نیز حاکی از وارد
شدن آسیب جدي به محیط زیست میباشد به نحوي که جریان وارد
به دریاچه ارومیه از حوضه زرینهرود در دوره سوم  7/01میلیارد
مترمکعب نسبت به دوره دوم و  1/79میلیارد مترمکعب نسبت به دوره
اول کاهش یافته است .همچنین نتایج به دست آمده براساس فرآیند

 -0تقدير و تشکر
بدین وسیله از دقت نظر و راهنماییهاي ارزنده داوران محترم و
کمکهاي مهندس وحید شکري کوچک و مهندس علیرضا شجاعی
شاهرخآبادي کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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