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 دهیچک

هدف مطالعه  باشد.يم يجوامع انسان يجتماعا-یتوسعه اقتصاد یبرا یادیبن یازهاین شیپ از يآب کاف نیوجود و تأم

 منابعشده شامل:  نییتع یها کمک شاخص  و عوامل موثر بر آن است. به يمنابع آب سطح یداریپا يابیرزحاضر، ا

 طیمح ،(یکشاورز آب مصرف ،يخانگ آب مصرف) مصارف ،(بهداشت به يدسترس) يدسترس ،(یریرپذییتغ ت،یموجود)

 تیجمع سواد، نرخ) یاقتصاد-ياجتماع تیظرف و( يطیمح ستیز انیجر ،يعیطب ياهیگ پوشش ه،یپا انیجر) ستیز

 زیآبخ حوزه 21در  يمنابع آب سطح یداریپااثرگذار بر  یها مؤلفه( یکشاورز ریغ بخش در اشتغال ،یاقتصاد فعال

در دامنه  استاندارد صورت به ها آن دامنه اساس بر محاسبه، از پس ها شاخص ریمقادشده است.  يابیارز لیاردب استان

 جینتا ارائهصورت  به ،مطالعه مورد یها حوضهدر  یبعد مختلف و چند یها مولفه سهیامکان مقاارائه شدند.  199صفر تا 

 در است، بارش راتییتغ بیضر و آب سرانه شامل که منابع اریمع. است دهشفراهم  یرادار یدر قالب نمودارها

 ر،ین یها حوضهرا دارند.  مقدار نیباالتر و نیتر نییپا 39و  11استاندارد  ریمقاد با بیترت به ریه و آباد شمس یها حوضه

 ریسا ومطلوب  طیدر شرا 84و  81، 19 ریبا مقاد ستیز طیمح شده استاندارد اریاز نظر مع گلویب الماس و دوست پل

سلطان کمتر از   و پل شتریبالماس   پل هضحو در تیظرف اریمع مقدار. دارند قرار ينامناسب اریبس تیوضع در ها حوضه

 را مقدار نیشتریبو  نیکمتر بیترت به یو احمدکند آباد شمس یها حوضه ،يدسترس اری. در معباشد يم ها هحوض هیبق

برابر  بیترت به ستیز طیو مح تیظرف ،يدسترس مصارف، منابع، یارهایمع شده  یاستانداردساز ریمقاد متوسط .دارند

 ،بوده یشتریب راتییتغ یو منابع دارا يدسترس یهاارینشان داد که مع جیمجموع، نتا در .است 28و  91، 42، 19، 89

 ریمقاد یو شرق استان دارا یمرکز یها حوضهقرار دارد. قابل ذکر است که  ينامطلوب طیدر شرا ستیز طیمح اریمع

 . هستند ارهایاز نظر مع يمشابه

 

 مصارف ،يماعجتا-یاقتصاد تیظرف ،يطیحم ستیز انیجردر دسترس،  آبمنابع،  اریمع: یدیکل های  واژه
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 طور هب صنعت نیا عملکرد دیبا موجود، آب منابع

 مشخص آن قوت و ضعف نقاط و شده يابیارز مستمر

تمدن و رفاه  یحرکت به سو یهاابزار از يکی. شود

از منابع  نهیجوامع، استفاده به داریو توسعه پا يعموم

رشد  همچون ياز جمله منابع آب است. عوامل يعیطب

سطح  ی، ضرورت ارتقاشتریب یبه غذا ازین ت،یجمع

و حفاظت  يتوسعه صنعت ،يبهداشت و رفاه اجتماع

 کند يم شتریبرا روز به روز  آب یتقاضا ها، ستمیاکوس

(Arabi-Yazdi  ،2993و همکاران)لیدل نیهم . به، 

در جهت مشکالت  رگذار،یمناسب و تاث کردیانتخاب رو

 دایمنابع آب، ضرورت پ تیریمد یرو شیو معضالت پ

 تیریواحد با عنوان مد يکرده است و اتخاذ نگرش

 باشد. دیتواند مف يم نهیزم نیا در آب منابع جامع

 يو هماهنگ يطیمح ستیز يکپارچگی تیتقو و وجود

 شیموجب افزا تواند يم بومستیزمختلف  یاجزا انیم

 یيایطور مداوم مزابه ،شده آب بحران با مقابله یيتوانا

 فراهم ستمیئه خدمات اکوسارا قیطر از جامعه یبرا

 بحران دیتشد. (2999همکاران،  و Sullivan) کند يم

 ت،یعجم شیبا توجه به افزا ندهیآ یهاسال در آب

ها و جنگل بیها، تخريآلودگ شیافزا ع،یصنا توسعه

 بود، خواهد ریناپذاجتناب يالخشکس و ياهیپوشش گ

 يو اراده جهان یهمکار ازمندیبحران ن نیحل ا که

در  يمنابع آب یبرا یزیر و برنامه ینگر ندهیاست و آ

ه به . با توجرسد يم و مهم به نظر یضرور یجهان امر

 ایکشور  کی يمنابع آب تیبر وضع مؤثروجود عوامل 

 یيهوا و آب کوچک راتیی، تغهضحو کی ایمنطقه و 

منابع آب  یرا برا یادهیچیپ اریتواند مشکالت بسيم

 از. کند جادیا خشک مهین و خشک مناطق یبرا ژهیوبه

 بودن کنواختی ریغ م،یاقل رییتغ مهم راتیتاث جمله

ها و در ها و تداوم آنيخشکسال گسترش بارش، عیتوز

ان است جه سطح در آب منابع بر يمنف ریتاث تینها

ورها در کش ياسیس یهاتنش جادیا سبب امر نیکه ا

خود  نیدر محدوده سرزم آن حفظ و آب منابع نهیزم

 با آشنایي .(2911 ،و همکاران Asiabi) شده است

  يواسنج البته و دیجد يمصرف و يتیریمد یالگوها

 جتماعيا و دیقتصاا ،قلیميا وتمتفا یطاشر با دهش

 مانند جهان سطح در آب منابع بخش در ،رانیا

 تواند يم آب یردپا شاخص ای و آب فقر شاخص

 آب مدیریت مینهز در مناسب و وتمتفا یا چهیدر

 اندرکاران دست و مسئولین روی به ،گذشته به نسبت

ر و . به استناد مطالعات طرح جامع آب کشوبگشاید

در حال حاضر منابع آب  رو،یگزارش وزارت ن

مترمکعب بالغ  اردیلیم 129کل کشور به  ریدپذیتجد

(. مطالعات و ICCIM، 2919 ؛Fahmi، 2914)د شو يم

که از کل منابع آب  دهد ينشان م ها يبررس

 یبرامترمکعب  اردیلیم 39کشور حدود  دشوندهیتجد

 يانگصنعت و معدن و خ ،یکشاورز یها مصارف بخش

مترمکعب آن  اردیلیم 11که حدود  شود يبرداشت م

مترمکعب به بخش  اردیلیم شش ،یبه بخش کشاورز

 و صنعت بخش به مترمکعب اردیلیم کیو  يخانگ

 دهنده  نشان نیا و دارد اختصاص گرید متفرقه یازهاین

و  Arabi-Yazdi) است کشور در يبحران تیوضع

 و نیتدو زومل ،ریاخ یهادر سال (.2993همکاران، 

 یبرا یبعد چند و جامع دیجد یهائه شاخصارا

منابع  يروند آت ينیب شیموجود و پ تیوضع يابیارز

برخوردار  یيباال تی( از اهمينیرزمیو ز يآب )سطح

 اثرگذار یارهایمع يبررس ،راستا نیشده است. در هم

، 2تی)موجود 1شامل منابع يسطح آب منابع بر

(، 8به بهداشت يسترس)د 4ي(، دسترس9یریرپذییتغ

(، 1ی، مصرف آب کشاورز1ي)مصرف آب خانگ 1مصارف

، 11ياهی، پوشش گ19هیپا انی)جر 3ستیز طیمح

)نرخ  12یقتصادا-ياجتماع تی( و ظرفQ95 انیجر

، اشتغال در بخش 14یاقتصاد فعال تی، جمع19سواد

 است برخوردار یيباال تیاز اهم( 18یکشاورز ریغ

(Alessa  ،2991و همکاران.) در  یمتعدد قاتیتحق

صورت  ایمنابع آب در دن تیوضع يابیخصوص ارز

 کالن اسیمطالعات در مق شتریبگرفته است. البته 

                                                           
1 
Resources 

2 
Availability 

3 
Variability 

4 
Access 

5 
Access to sanitation 

6 
Use 

7 
Domestic water use 

8 
Agricultural water use 

9 
Environment 

10 
Base flow 

11 
Vegetation coverage 

12 
Social- economic capacity 

13 
Literacy rate 

14 
Economically active population 

15 
Non-agricultural employment 
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اندک  اریبسها  هرحوضیزمطالعات در سطح  ،بوده

از موارد مرتبط اشاره  یيها به نمونه ری. در زباشد يم

 یها مؤلفه (،2999و همکاران ) Lawrenceشده است. 

و با  يمل یها اسیرا در مق يآب سطح اثرگذار بر منابع

کشورها  نیها ا . آندندکر يکشور، بررس 141 سهیمقا

و  يکیزیف ،یرا با در نظر گرفتن عوامل اقتصاد

 قیتحق نیحاصل از ا جیکردند. نتا یبند رتبه ،ياجتماع

 بیترت هب يتیهائ و فنالند یکشورها ،دهد ينشان م

را داشتند.  رهاایمع نیمقدار ا نیتر نییو پا نیباالتر

Heidecke (2991پارامترها )یریرپذییاثرگذار بر تغ ی 

 کیعنوان به يمحل اسیرا در مق يمنابع آب سطح

 قایدر جنوب آفر یا منطقهدر بخش آب  شیابزار پا

 و شمال نیب زیدست آمده تما هب جیکار گرفت. نتا هب

 نشان ارهایمع نیا یبند بهرت لحاظ از را، کشور جنوب

 .دهد يم
Yahaya ( با تمرکز بر 2993همکاران ) و

به آب سالم،  يمانند منابع آب، دسترس یيرهایمتغ

 یعنوان ابزاربه يطیمح ستیاستفاده از آب و اثرات ز

اوندو  التیدر ا يآب مناطق محل تیوضع کپارچه،ی

دست آمده نشان داد  هب جی. نتادندکر يابیرا ارز هیجرین

 رل،یا يمحل دولت مناطق و الجیکه مناطق اودو، ا

 توسعه شاخص با همراه باال يآب تنش یدارا مناطق

که يحال در هستند، التیا نیا در نییپا يانسان

 مناطق و اوندو غرب ،يمانند اوسو، استئوتوم يمناطق

 عادالنه يدسترس یدارا يمحل یها حکومت اوندو شرق

. است يانسان توسعه شاخص بهبود و حمل قابل آب به

Brown  وMatlock (2911) مهم و  یها وجود شاخص

 مشکل را آب فقر و تیموجود آب، مصرف یبرا کسانی

و  Manandhar .اند کرده انیب آب بحران ياساس

 یبرارا  اریرمعیز 12و  اریمع 19 ،(2912همکاران )

 ی رودخانه زیدر حوزه آبخ يمنابع آب يابیارز

 در کشور نپال مورد محاسبه قرار دادند. يگاندک يکال

و منابع در سطح  يدسترس یارهایمع ،نشان داد جینتا

و  ستیز طیمصارف، مح یارهایو مع زیحوزه آبخ

 راتییتغ یدارا زیحوزه آبخ یرواحدهایدر ز تیظرف

( در 2919و همکاران ) Bozi هستند. یشتریب

 یکارها ها و راه ابعاد بحران آب و چالش به يپژوهش

 کردند اظهارو پرداختند  انهیخاورم درمسئله  نیحل ا

 نیمنظور تضمبه يبرنامه و اقدام جهان کی جادیکه ا

 نیاست. تدو یضرور موارد از سالم آب به يدسترس

 یها کمک شیو افزا یا قهطو من يمل یها استیس

 افتهیدر حال توسعه و توسعه ن یبه کشورها يالملل نیب

 يبرنامه جهان نینه در کنار اایخاورم منطقه در ژهیوبه

 Shahedi خواهد بود. مؤثر اریمعضل بس نیل اح یبرا

( در مطالعه خود چند شاخص 2919) Talebiو 

 یداریتعادل منابع آب و پا يمنظور بررسبه یکاربرد

که  افتندیدست  جهینت نیها به ا توسعه ارائه دادند. آن

 زیآبخ حوزهدر  ریپذدینسبت مصرف به آب تجد

ه به که با توج باشد يم 24/1قوم معادل  قره

است.  النیموجود، نشانه عدم تعادل در ب یاستانداردها

در  زیمارک( ن )شاخص فالکن ریدپذیسرانه آب تجد

هر نفر  یمترمکعب به ازا 812معادل  زیآبخه زحو

 ازیبودن آب مورد ن يدهنده ناکاف دست آمد که نشان هب

 Shirdeliاست.  داریاهداف توسعه پا نیتام یبرا

ه ضحوو  رانیمنابع آب ا یداریپا يابی(، در ارز2914)

 جهینت نیا به ،يالملل نیب یها شاخص لهیوس بهقوم  قره

 ران،یا در مارک فالکن شاخص طبق که افتی دست

 1913 و 1994 یها سال در دسترس قابل آب زانیم

 هیپا سال در و مترمکعب 2928 و 1299 بیترت به

هر  یازا به مترمکعب 1999 حدود 1911 انداز چشم

 افق در و است 12/1 یداریپا شاخص و سال در نفر

 در نفر هر یازا به مترمکعب 111 به مقدار نیا 1494

 جامعه در. دیرس خواهد 33/9 یداریپا شاخص و سال

 هر یازا به مترمکعب 1199 يآب تنش شروع ،يجهان

 دینبا یداریپا شاخص و است شده رفتهیپذ سال در نفر

 و Sabeti. شدبا خشک مناطق در يحت 1/9 از شیب

 کارون زیآبره زحوآب را در  تی( وضع2918همکاران )

 قرار يبررس مورد را محدوده نیا یها استان و بزرگ

 يمکان راتیی( تغ2911) همکاران و Asiabi. دادند

قرار  يابیرا مورد ارز لیشاخص فقر آب در استان اردب

گرفتند که  جهینت ها هضحو یبند تیدادند و ضمن اولو

 یها هضحوکل  یتوسط شاخص فقر آب برامقدار م

دست آمد که  هب 49 لیمطالعه شده در استان اردب

 یدرولوژیو ه یمرکز اکولوژ یبند طبق طبقه

مطالعات در . استرا دارا  یدیشد يفقر آب نگفورد،یوال

 مصرف و تیظرف یها نشان داد که شاخصه ضحو نیا

بر اساس سوابق  ،در مجموع .دارد ينامطلوب طیشرا

مطالعات انجام شده در  شتریبگفت که  توان يم قیحقت
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، محدود هضحومطالعات در سطح  ،بوده بزرگ اسیمق

 بر ثروم عوامل يابیارز مطالعات در ،نیهمچن. است

مطالعات با  ،بوده یبعد تک دسترس در آب منابع

عوامل، محدود  همهگرفتن  نظر و در جامع کردیرو

 و مرتفع ناطقم را لیاردب استان اعظم قسمتاست. 

 متعدد یها رودخانه که است داده لیتشک يکوهستان

 آب منابع تیفیک و تیکم کاهش دارند، انیجر آن در

 آب منابع تیوضع لیتحل استان، مختلف یها بخش در

 .است کرده یضرور را يتیریمد یکارها راه نیتدو یبرا

 ياراض یو کاربر يو تنوع توپوگراف راتییبا توجه به تغ

 يابیارزپژوهش  نیهدف از ا ل،یاستان اردبدر سطح 

از  یدر تعدادآن  یداریپا و يمنابع آب سطح

 .باشد يم لیاردب استان زیآبخ یها حوزه

 

 ها مواد و روش

 غرب  شمال در لیاستان اردب: منطقه مورد مطالعه

 41˚ 81ˊ و 41˚ 18ˊ یالنهارها نصف نیب در و کشور

 عرض 93˚ 42ˊ و 91˚ 3ˊ مدارهای و شرقي طول

 لیمساحت استان اردب .است گرفته قرار يشمال

درصد  93/1که حدود  باشد يم مربع لومتریک 11389

. ارتفاع دهد يم لیاز مساحت کل کشور را تشک

 نیاست که ا ریمتر متغ 4111تا  49استان از  متوسط

درجه  29در حدود  يراتییتغ دامنهاختالف ارتفاع 

 شود ينه سبب مساال یرا در متوسط دما گراد يسانت

 Mehry) باشد ياستان م يمیاقل اتیخصوص گریکه از د

دارای  غرب استان اردبیل. (2911و همکاران، 

 ياهیپوشش گ. است هسالیانمجموع بارش  نیشتریب

غرب   در شمال ،بوده ياستپ صورت به منطقه نیا در

در . شود يمشاهده م زین يجنگل مهیآن پوشش ن

 آب منابع یریپذ بیآس تیوضع ،پژوهش حاضر

 دوره کی در لیاردب استان زیآبخ حوزه 21 در يسطح

 قرار يبررس مورد 1939 تا 1911 فاصله در ساله 29

 یها ستگاهیا ز،یآبخ یها حوزه تیموقع. گرفت

 1 شکل در مطالعه مورد یدرومتریه و يسنج باران

 .است شده ارائه

 

  
 لیاردب استان در مطالعه مورد یدرومتریه و يسنج باران یها ستگاهیا ز،یآبخ یها حوزه تیموقع -1 شکل

 

 آب منابع یداریپا نییتع منظور به: روش پژوهش

 نییمطالعه تع مورد کیدرولوژیه یواحدها ،يسطح

 ،یدرومتریه ،يشد و از آمار و اطالعات هواشناس

 ،سپس. شدموجود استفاده  یها گزارش زیو ن تیجمع

استاندارد  ری، مقادشده ارائه ازروابط استفاده با

 ،در ادامه .گرفت ارقر محاسبه مورد یداریپا یها مولفه

 مورد یها حوضهمختلف در  یارهایمع سهیمقا منظور به

 ،. در انتهاشد استفاده دریاسپا ینمودارها از مطالعه
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 یها مختلف در بخش یها مولفه ریمقاد سهیمقا

 نحوه. شد داده شینما نقشه صورت مختلف استان به

 يسطح آب منابع یداریپا يابیارز یارهایمع اسبهمح

 .است شده ارائه ادامه در حاضر، قیتحق در

 به يعیطب يدسترس اریمع نیا: (R)منابع  اریمع. 1

 قرار يابیارز مورد را مطالعه مورد  منطقه در آب، منابع

 تیقابل  دهنده نشان اریمع نیا یباال ریمقاد. دهد يم

 نیب یریرپذییتغ حاسبهم به نسبت فراوان استفاده

 تیموجود اریمع ریدو ز لهیوس به ،بوده يفصل و ها سال

 .شود يم يابیارز یریرپذییتغ و

 تیکاهش موجود: (R1) تیموجود اریرمعیز -الف

 خواهد منابع مصرف یرو بر یریدرگ باعث آب منابع

 منابع یرو بر تیجمع فشار ،يدسترس ،نیبنابرا بود،

و همکاران،  Alessa) دهد يم نشان را موجود آب

( نشان داده شده 1) رابطهطور که در (. همان2991

 یریگ با سرانه منابع آب ساالنه اندازه اریمع نیاست، ا

 شد.  یساز ، نرمالنهیشیبشده و با استفاده از روش 

(1)     
       

         

     

ابع آب )متر مکعب(، مقدار سرانه من Xiکه در آن، 

Xmin  وXmax مربوط به  ریمقاد نیو باالتر نیتر نییپا

هر  یراب (1) رابطهبا استفاده از  .استسرانه منابع آب 

. مقدار دیآ يم دست بهصفر تا صد  نیب یریمقادمنطقه 

درجه از فقر آب  نیباالتر يعنیسطح  نیرتریصفر به فق

 یبرا .ابدی يمطلوب اختصاص م طیبه شرا 199و 

 یکل در طول دوره آمار يمحاسبه حجم آبده

ه ضروزانه هر حو يدب یها (، از داده1939-1911)

 یها يصورت که ابتدا متوسط دب  نیاستفاده شد. بد

صورت مجزا محاسبه  هه، بضهر سال، در هر حو  روزانه

ساالنه محاسبه شده، در طول  یها ياز دب ،. سپسشد

 ،فت. در مرحله بعدانجام گر یریگ نیانگیسال، م 29

هر  یآمده برا دست به يبا استفاده از متوسط دب

مورد  یکل در طول دوره آمار ي، حجم آبدههضحو

محاسبه سرانه آب  یبرا ،سپس .مطالعه محاسبه شد

به ثبت  یيروستا تیجمع یها از دادهه ضحودر هر 

، 1939نفوس و مسکن سال  یدر سرشمار دهیرس

 استفاده شد.

 نیا نیتخم یبرا: (R2) یریرپذییغت اریرمعیز -ب

استفاده شده است.  يبارندگ 1راتییتغ بیضر از اریمع

باالتر  يبارندگ راتییتغ زانیهرچه م ،اریمع نیدر ا

منابع آب در زمان و مکان  تیموجود نانیباشد، اطم

 رییاز تغ ي، خطرات ناشکمتر نانیاست. اطم کمتر

 دده يم نشان را منابع یریپذ بیآس و میاقل

(Hamouda  ،2993و همکاران .)راتییتغ بیضر 

 تیوضع نیرتریپذ بیآسدرصد،  99از  شتریب ای یمساو

(. با استفاده Wahid ،2993و  Babel) دهد يم نشان را

 Ty) شد یساز نرمال مذکور اریمع ری( مقاد2) رابطهاز 

 (.2919 همکاران، و

مربوط به  يبارندگ راتییغت بیضر Xiه در آن، ک

باشد  9/9 یساوم Xi که يهر منطقه است و در صورت

R2  شود يم 199برابر. 

به منابع آب  يکاف يدسترس: (A) یدسترس اریمع. 2

بهتر  يبه مراعات اصول بهداشت يو امکانات بهداشت

 است الزم دیشد فقر از یيرها یبرا که کند يم قیتشو

(Curtis د2999همکاران،  و .) با  تیجمع ،اریمع نیار

سالم  يدنیاز آب آشام يمناسب به مقدار کاف يدسترس

و رفاه نشان داده  شتریب يسالمت یبراو بهداشت، 

 يدسترس (.2993و همکاران،  Hamouda) شود يم

 شود يبه آب م يبه آب، منجر به سرعت دسترس يکاف

 یدیو تول یاقتصاد یها تیفعال یبرا تواند يم که

به  يدسترس اریرمعیبا ز اریمع نی. ااستفاده شود

( نشان داده 9) رابطه( محاسبه شد که در A1بهداشت )

 شده است. 

(9)     
  

 
     

کل  X ،يبا امکانات بهداشت تیجمع Xs ،که در آن

 ریمتغ 199صفر تا  نیب A1هستند و پارامتر  تیجمع

از  تیمطلوب بودن وضع انگریباال ب ریکه مقاد باشد يم

 .کند يم انیبه منابع آب و بهداشت را ب ينظر دسترس

در ارتباط با بخش مصرف، : (U)مصارف  اریمع. 3

 زانیم ،نظر بوده اهداف مختلف مد یمصرف آب برا

 يرا بررس ياز منابع آب یبردار مصرف آب و نوع بهره

 یو کشاورز يآب، مصرف خانگ ي. مصارف اصلکند يم

 .شود يدر نظر گرفته م

                                                           
1 
Coefficient of variation 

(2)     
  

   
     



 313/  اردبیل استان زآبخی های حوزه در سطحي آب منابع پایداری ارزیابي

 :(U1) یخانگ آب مصرف اریرمعیز -فال

مصرف منابع آب در  يفعل تیوضع  دهنده نشان

روزانه )پخت و پز، مصارف  يخانگ یها تیفعال

آن است   ندهیآ یها ينیب شیوشو( و پ و شست يبهداشت

(Cullis  وOregan ،2994ا .)لهیوس بهشاخص  نی  

شده و با  یریگ روزانه اندازه يسرانه مصرف آب خانگ

 رابطهشده است ) یساز نرمال نهیشیبفاده از روش است

4.) 

(4)     
       

         

     

آب  نهیکم Xmin ،يمصرف آب خانگ Xiکه در آن، 

که  يآب نهیشیب Xmax و يخانگ بهداشت یبرا ازیمورد ن

 Howard) کند يم برآورده را يخانگ آب یازهاین  همه

سرانه  نهیکمذکر است که  قابل(. Bartram ،2999و 

سرانه آب روزانه هر  نهیشیب و تریل 29آب روزانه هر نفر

 زیو ن ياساس استاندارد جهان بر تریل 199نفر 

ر نظر گرفته شده دچهارچوب روش محاسبه فقر آب، 

 اساس بر و خانوار هر مصارف آمار اساس براست. 

 لیاردب استان بفاضال و آب شرکت شده ارائه اطالعات

 واحد هر مصرف متوسط مصرف مقدار ،1939 سال در

 روز در تریل( 493 متوسط) 481 تا 429 برابر يخانگ

 بر) 98/9 خانوار بعد احتساب با که است شده محاسبه

 متوسط( 1939 مسکن و نفوس یسرشمار اساس

 191 برابر مطالعه مورد منطقه در يمصرف آب مقدار

 رابطه در ،يعبارت هب. آمد خواهد دست هب روز در تریل

 يجهان استاندارد نهیشیب و نهیکم اعداد فقط شده ارائه

 يمصرف آب متوسط و است گرفته قرار استفاده مورد

 .شود ينم استفاده

 ینا: (U2) کشاورزی آب مصرف یرمعیارز -ب

 نشان را منطقه یک در موجود آبیاری امکانات زیرمعیار

 برای بزرگي محرک بيآ کشاورزی  توسعه. دهد مي

از آن سهم  يکاهش فقر، ناش ،بوده اقتصادی رشد

(. Zhao ،2998و  Hanدارد ) یشتدر بهبود مع یادیز

 های زمین نسبت از کشاورزی، آب مصرف یابيارز یبرا

 شود مي استفاده شده کشت های زمین کل به آبي

(Sullivan  ،مقاد2999و همکاران .)ینا یباال یر 

 یاریآب یمصرف آب برا يده فراواندهن شاخص، نشان

 ي،شغل یها فرصت یشافزا ی،کشاورز یداتاست که تول

مختلف خانواده  های یازدرآمد و برآورده شدن ن یتتثب

  (.8 رابطه) بخشد يرا بهبود م

(8)     
  

 
     

 یها نیکل زم X ،يآب یها نیزم Xi ،که در آن

 .باشد يم شده کشت

 و يطیمح تیفیحفظ ک: (E) ستیز طیمح اریمع. 4

 منابع داریپا مصرف به دنیرس یبرا ستمیاکوس سالمت

سه   لهیوس به جزء نیا. دارد یادیز تیاهم آب،

 .شود يم يابیارز اریرمعیز

 هیپا انیجر یاجزا یجداساز: (E1) هیپا انیجر -الف

 به راجع ياطالعات ان،یجر دروگرافیه لیتحل قیطر از

کند، در يم هیتغذ را رودخانه که يعیطب ریذخا يژگیو

 يابیارز در هیپا انیجر یهايژگیدهد. ويم قرار اریاخت

 یتواند برايم ،بوده دیمف انیجر تیآب و کم تیفیک

 Hasaniکار رود )به یدرولوژیه یهامدل ياعتبارسنج

 تمیالگور روش از قیقتح نیدر ا(. 2912و همکاران، 

 به ازین پارامتره کی لتریاستفاده شد. ف پارامتره کی

دارد که با استفاده از  (K) بازگشت ثابت پارامتر نییتع

( محاسبه شده 1 رابطه) انیشاخه فروکش جر لیتحل

 (.Eckhardt ،2991است )

(1)       
 

   
        

   

   
   

 يمقدار دب qb(i-1) ه،یپا يدب ریقادم qb(i) که در آن،

 رودخانه انیروزانه جر يدب ریقادم q(i) ،روز قبلدر  هیپا

مقدار  .باشد يم انیجر فروکشپارامتر ثابت  Kو 

 ،بوده متفاوت مطالعه مورد یها رودخانه رد Kپارامتر 

 است. ریمتغ 398/9تا  883/9در دامنه اعداد 

 رفتن نیب از لیدال: (E2) یعیطب یاهیپوشش گ -ب

 ،ياراض از تفادهاس داریناپا یها وهیش ياهیگ پوشش

 يقانون ریغ قطع حد، از شیب یچرا ،یکاربر رییتغ

 طیمح انحراف  درجه دهنده نشان که است درختان

و همکاران،  Pandey) است يعیطب حالت از ستیز

اختالل   دهنده نشان ياهی(. کاهش پوشش گ2911

 ،يکیدرولوژیه  اختالل چرخه ،يعیطب ستمیاکوس

 یگذار رسوب و خاک شیفرسا شیافزا احتمال

(، 2993و همکاران،  Hamouda) است رودخانه

 شیافزا ستمیمنابع آب و اکوس یریپذ بیآس ،نیبنابرا

 (. 1 رابطه( ابدی يم

(1)     
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کل  Xو  يعیطب ياهیمقدار پوشش گ Xiکه در آن، 

 گریو د يعیطب ياهیمنطقه شامل پوشش گ

 .باشد يم ياراض یها یکاربر

 شیو افزا راتییبا توجه به تغ :Q95 (E3) انیجر -ج

 يطیمح ستیاثرات ز ياز منابع آب، بررس یبردار بهره

زنده(  انیجر ای يطیمح ستیز انیکم )جر یها انیجر

منابع آب از موارد حائز  یزیر در مطالعات و برنامه

از  ،قیتحق نی(. در اMaran ،2992) باشد يم تیاهم

 ایبا احتمال وقوع برابر  يبرابر دب Q95 انیشاخص جر

 استفاده انیتداوم جر يدرصد در منحن 38از  شتریب

 ریز رابطهبا استفاده از اریرمعیز نیشد. ا

 (.1 رابطهشد ) یاستانداردساز

(1)     
       

         

 

در هر  Q95 انیمقدار شاخص جر Xiکه در آن، 

شاخص  نهیشیبو  نهیکم ریمقاد Xmaxو  Xmin و هضحو

 .استمطالعه  مورد یها حوضهدر  Q95 انیجر يدب

 يدب انیتداوم جر يپس از رسم منحن Q95 ریمقاد

 ریمقاد. شدمطالعه استخراج  مورد یها حوضهماهانه 

تطابق با  لیدل به ماهانه يزمان اسیمق در مذکور

و بارش ماهانه مورد استفاده در  يآبده یها داده

 بوده است.  يقبل یها ه شاخصمحاسب

 مردم یيتوانا ياثربخش اریمع نیا: (C) تیظرف. 5

 کینزد ارتباط با. دهد يم شینما را آب تیریمد یبرا

 یها تیظرف تیاهم آب، تیریمد و جامعه نیب

 تیرسم به آب تیریمد یبرا یاقتصاد و ياجتماع

از  (.Klohn ،1333و  Appelgren) است شده شناخته

 یبرا یاقتصاد تیظرف و ياجتماع تیظرف رایرمعیدو ز

 .شود يم استفاده بخش نیا يابیارز

 اریمعریز يابیارز یبرا :(C1) یاجتماع تیظرف -الف

( و C1iنرخ سواد ) مؤلفهاز دو  ياجتماع تیظرف

. کرداستفاده  توان ي( مC1ii) یاقتصاد فعال تیجمع

 باسواد تیاز جمع یعنوان درصد بهشاخص نرخ سواد 

 یباال ریشده است. مقاد فیو باالتر تعر سال 18 با سن

 یيافراد باسوادتر بوده که توانا  دهنده شاخص نشان نیا

به اطالعات، درک مسائل مربوط به  يخواندن، دسترس

 یبرا يانجام دادن اقدامات یيموارد توانا يآبو در برخ

(. 2998و همکاران،  Brooksآب را دارند ) تیریمد

 .( انجام شده است3) رابطه یمحاسبات بر مبنا

(3)      
  

 
     

 تیکل جمع X و باسواد تیجمع Xi ،که در آن

 .است

 از یدرصد عنوان به یاقتصاد فعال تیجمع

مقابله با  يکیزیبا قدرت ف سال 19-19 با سن تیجمع

باالتر،  ریو مقاد شود يم فیفقر و تنش آب تعر

 راتییمقابله با تغ یاد براباالتر افر تیظرف  دهنده نشان

(. محاسبات با 2911و همکاران،  Pandeyآب است )

 ( انجام شده است.19) رابطهاستفاده از 

(19)       
  

 
     

کل  X و ساله 19-19 تیجمع Xi ،که در آن

 . باشد يم تیجمع

 نیا يابیارز یبرا: (C2) یاقتصاد تیظرف -ب

 یکشاورز ریغ بخش در شتغالا اطالعات از اریرمعیز

(C2iiاستفاده م )استمرار معاش در  ي. گوناگونشود ي

از درآمد و در  نانیاطم تیقابل ،یکشاورز ریبخش غ

مشکالت  یمردم برا لهیوس به یاقتصاد تیظرف جهینت

و  Brooks) دهد يم شیافزا را آب تیریمربوط به مد

ده ( ارائه ش11) رابطه(. محاسبات در 2998همکاران، 

 است.

(11)       
  

 
     

 در شاغل تیجمع Xi و تیکل جمع X ،که در آن

 .است یکشاورز ریغ بخش

تجسم بهتر  یها برا داده لیو تحل هیتجز منظور به

و رسم  يکیگراف لیاز تحل اس،یدر هر مق ارهایمع

 .شداستفاده پالت  دریاسپا ینمودارها

 

 و بحث جینتا

 زیآبخ یها ه سرانه آب در حوزهمحاسب منظور به

کل  يحجم آبده ل،یمورد مطالعه در استان اردب

  حوضه تیتعداد جمع بر حوضههر  یاآمده بر دست به

 يحاصل از حجم آبده جی. نتاشد مینظر، تقس مورد

و  2 ،1سرانه آب در جداول  تیو در نها تیکل و جمع

 آورده شده است.  9

و  الدرقیو یها حوضه ،1 جدول جینتا طبق بر

 یدارا 91/292و  21/2 ریبا مقاد بیترت به گلویب دوست

کل در منطقه  يمقدار حجم آبده نیشتریبو  نیکمتر

 ساله هستند.  24 یمورد مطالعه بر اساس دوره آمار
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 1911-1931 یها سال طول در لیاردب استان یها ستگاهیا کل يآبده حجم -1 جدول

 کل يآبده حجم

 (مکعب متر  ونیلی)م
 زیآبخ حوزه

 کل يآبده حجم

 (مکعب متر  ونیلی)م
 زیآبخ حوزه

 کل يآبده حجم

 (مکعب متر  ونیلی)م
 زیآبخ حوزه

 يتپراق کوزه 21/24 يسلطان پل 91/29 الندهیگ 41/11

 آباد روزیف 48/31 الماس پل 41/39 نینم 12/9

 نیعموق 18/1 باروق 11/1 رین 99/91

 آباد مسش 11/19 لیریا 13/3 کران ننه 12/2

 سوال 89/1 اکبرداوود 93/4 یکند ارباب 39/11

 گلویب دوست 91/292 ریه 91/1 زگهیآالد 19/1

 یکند احمد 48/8 الدرقیو 21/2 انیسام 184

 
 لیمورد مطالعه در استان اردب زیآبخ یها حوزه تیآمار جمع -2 جدول

 زیآبخ حوزه تیجمع زیآبخ حوزه تیجمع زیآبخ حوزه تیجمع

 يتپراق کوزه 14214 يسلطان پل 1891 الندهیگ 41919

 آباد روزیف 42111 الماس پل 11382 نینم 2911

 نیعموق 4112 باروق 2311 رین 9911

 آباد شمس 2111 لیریا 4819 کران ننه 1991

 سوال 1111 اکبرداوود 21911 یکند ارباب 299111

 گلویب دوست 211489 ریه 119 زگهیآالد 3911

 یکند احمد 1141 الدرقیو 481 انیسام 119191

 
 لیمورد مطالعه در استان اردب زیآبخ یها سرانه آب حوزه -3 جدول

 زیآبخ حوزه
 آب  سرانه

 (نفر هر یبرا)مترمکعب 
 زیآبخ حوزه

 آب  سرانه

 (نفر هر یبرا)مترمکعب 

 21/141 زگهیآالد 11/1191 يتپراق کوزه

 32/2142 لیریا 22/2992 آباد روزیف

 99/132 اکبرداوود 13/1492 نیعموق

 23/19129 ریه 89/8191 آباد شمس

 11/4339 الدرقیو 19/9189 سوالر

 18/1113 الندهیگ 91/192 گلویب دوست

 11/1941 نینم 31/9121 یکند احمد

 22/12183 رین 11/18132 يسلطان پل

 18/2991 کران ننه 99/8999 الماس پل

 43/421 یکند ارباب 11/2999 باروق

 - - 19/191 انیامس

 
اساس آمار و اطالعات و محاسبات انجام شده،  بر

 در ها حوضه کیبه تفک ارهایرمعیاز ز کیهر  ریمقاد

 آورده شده است. 4جدول 

اثرگذار  یها مؤلفه لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا

 یها حوزه کیبه تفک ،يمنابع آب سطح راتییبر تغ

ارائه  8در جدول  لیشده در استان اردب  مطالعه زیآبخ

 شده است.

منابع در  اریمع ،8حاصل از جدول  جیاساس نتا بر

 ریو ه ریه نضو در دو حو نیکمترآباد  ه شمسضحو

 طیشرا نیا وجود لیدل. دارد را مقدار نیشتریب

( 199) يبارندگ راتییتغ بیضر نهیشیب وجود تواند يم

 در( 99) نییپا نسبتا يسطح آب منابع تیموجود و

 در بیترت به ،مقابل در. باشد آباد مسش حوضه

 در يبارندگ راتییتغ بیضر ریه و رین یها حوضه
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 در يسطح آب منابع تیموجود و نییپا اریبس سطح

 ستیز طیمح اریمع ریمقاد. دارد قرار باال اریبس سطح

 انیجر ه،یپا انیجر اریرمعیز سه ریمقاد اساس بر

 شده ئهارا 4 جدول در ياهیگ پوشش و يطیمح  ستیز

 ن،ینم سوال، یها حوضه ریمقاد نیا اساس بر. است

 نیکمتر یدارا اکبرداوود و لیریا زگه،یآالد کران، ننه

الماس  و پل رین یها حوضه و ستیز طیمح اریمع مقدار

در  .باشند يم اریمع نیمقدار ا نیشتریب یدارا

در سطح  ستیز طیمح اریمقدار مع که یيها حوضه

 ه،یپا انیجر یارهایرمعیرد، زقرار دا نییپا اریبس

 ریمقاد ،ياهیو پوشش گ يطیمح ستیز انیجر

 در ،هستند دارا ها حوضه ریرا نسبت به سا یتر نییپا

 سه نیا ریمقاد الماس پل و رین یها حوضهدر  که يحال

 ریمقاد .باشد يم باال به متوسط سطح یدارا اریرمعیز

 و ياجتماع تیظرف اریرمعیز دو از که تیظرف اریمع

 دست به ها حوضهافراد ساکن در  یاقتصاد تیظرف

و  نیکمتر يسلطان و پل آباد شمس حوضهآمده، در دو 

 مقدار را دارد. نیشتریب کران ننه حوضهدر 

 
 لیاستان اردب زیآبخ یها در حوزه يسطح آب منابع یریرپذییتغ یها مؤلفه شده یاستانداردساز یارهایرمعیز ریمقاد -4 جدول
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 يتپراق کوزه 1 23 49 19 1 9 81 18 99 11 3

 روزآبادیف 28 1 93 14 84 9 199 13 44 12 94

 نیعموق 98 18 9 1 2 9 48 19 21 199 41

 آبادشمس 9 21 199 99 8 9 11 13 92 9 9

 سوال 199 91 8 24 9 9 21 91 81 49 41

 انیسام 93 48 98 4 18 9 48 22 41 81 99

 گلویبدوست 91 91 23 4 199 1 84 21 41 81 41

 یاحمدکند 43 9 43 29 19 1 24 29 49 93 199

 يسلطانپل 14 18 24 199 12 9 18 4 9 41 11

 الماسپل 19 94 84 94 81 11 81 199 199 99 14

 باروق 98 18 11 14 2 9 48 1 29 199 41

 زگهیآالد 199 91 21 4 2 1 21 19 41 49 41

 لیریا 199 91 29 19 4 9 21 3 99 49 41

 اکبرداوود 82 2 9 9 1 2 21 11 91 91 34

 ریه 98 18 8 39 9 1 48 1 11 199 41

 الدرقیو 98 18 19 92 9 1 48 9 19 199 41

 الندهیگ 18 93 41 11 99 9 84 23 81 49 29

 نینم 199 91 8 1 9 9 21 92 88 49 41

 رین 2 29 9 19 29 199 19 24 91 8 2

 کران ننه 199 91 1 12 9 9 21 91 39 49 41

 یکند ارباب 93 41 92 2 93 9 44 21 42 19 98
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 لیاستان اردب زیآبخ یها در حوزه يسطح آب منابع یریرپذییتغ یها مؤلفهمحاسبه شده  یارهایمع ریمقاد -5 جدول

 منابع زیآبخ حوزه
 طیمح

 ستیز
 مصارف يدسترس تیظرف

 حوزه

 زیآبخ
 منابع

 طیمح

 ستیز
 مصارف يدسترس تیظرف

 13 41 91 1 41 زگهیآالد 11 3 22 21 94 يتپراق کوزه

 13 41 21 1 41 لیریا 11 94 42 89 91 آباد روزیف

 21 34 99 1 89 رداووداکب 89 41 41 11 84 نیعموق

 89 41 41 13 39 ریه 11 9 11 22 11 آبادشمس

 89 41 91 11 11 الدرقیو 13 41 48 1 19 سوال

 21 29 49 23 92 الندهیگ 42 99 41 49 98 انیسام

 13 41 49 1 81 نینم 94 41 49 84 91 گلویب دوست

 12 2 22 19 39 رین 24 199 98 19 98 یاحمدکند

 13 41 81 1 82 کران ننه 14 11 11 23 11 يسلطانپل

 49 98 41 21 98 یکند ارباب 22 14 11 81 49 الماسپل

 - - - - - - 89 41 42 11 81 باروق

 

که در  دهد ينشان م تیظرف اریمع ریدو ز يبررس

در بخش  نیاغلش ،يسلطان  پلو  آباد شمس یها حوضه

 نیا یفعال اقتصاد تینرخ سواد و جمع ،یکشاورز ریغ

در  13و  92صفر،  ریمقاد یدارا بیترت به حوضهدو 

 حوضهدر  چهار، صفر، 41 ریو مقاد آباد شمس حوضه

قرار دارد. در  نییدر سطح پا که است يسلطان  پل

 ریمقاد کهنیکران با وجود ا ننهه ضحودر  ،مقابل

( و 49) یکشاورز ریبخش غشاغل در  تیجمع

قرار دارد  نیی( در سطح متوسط و پا91فعال ) تیجمع

ه ضحو نیا ياجتماع تی، ظرف39اما نرخ سواد با مقدار 

به منابع آب  يدسترس اریمع است. داده شیافزارا 

آباد و  شمس یها هضحودر  يسالم و بهداشت يدنیآشام

 و اکبرداوود یاحمدکند یها هضحوو در  نیکمتر رین

 دارا را سالم يدنیآشام آب به يدسترس سطح نیشتریب

 يمصارف خانگ زانیمصارف که نشانگر م اریمع .هستند

 یها هضحواست در  يمنابع آب سطح یو کشاورز

سوال،  یها هضحومقدار و در  نیکمتر ریآباد و ن شمس

 را مقدار نیشتریبکران  و ننه نینم ل،یریا زگه،یآالد

 است نیا کرد اشاره آن به انتو يم که یا نکته. دارند

 از اثرگذارتر اریبس ها حوضه يخانگ مصارف اریرمعیز که

که  یا به گونه ،است بوده یکشاورز مصارف اریرمعیز

 يمصارف خانگ اریرمعیز ریو ن آباد شمس یها حوضهدر 

 لیریو ا زگهیآالد سوال، یها حوضهمقدار و در  نیکمتر

 مصرف اریمع رمقدا در که دارد را مقدار نیشتریب

 کیهر  ریمقاد .باشد يم روال نیهم به جینتا زین یينها

در  يمنابع آب سطح راتییبر تغ مؤثر یها مؤلفهاز 

 .استقابل مشاهده  2  شکل

منابع در  اریمع مقدار ،2اطالعات شکل  اساس بر

 یها حوضهاز  شتریب يسلطان  و پل رین ر،یه یها حوضه

و  الندهیگ د،آبا شمس یها حوضهاست و در  گرید

در  ستیز طیمح اریمقدار را دارد. مع نیکمتر انیسام

باروق،  ،یسوال، احمدکند ن،یعموق یها حوضه

 نیکمترکران  و ننه نیاکبرداوود، نم ل،یریا زگه،یآالد

 و پل گلویب دوست روزآباد،یف ر،ین یها حوضهمقدار و در 

در  تیظرف اریمقدار را دارد. مع نیشتریبالماس  

 يسلطان آباد و پل شمس ،يکوزه تپراق ر،ین یها حوضه

و  کران ننه یها حوضهو در  ریمقاد نیتر نییپا یدارا

مصارف  اریمقدار را دارد. مع نیالماس باالتر پل

 کران ننه و نینم ل،یریا سوال، زگه،یآالد یها حوضه

 ،يتپراق کوزه یها حوضهباالتر و  ریمقاد یدارا

 تر نییپا ریمقاد یادار ریو ن يسلطان آباد، پل شمس

و  اکبرداوود یها حوضهدر  يدسترس اری. معباشد يم

 یها حوضهمقدار و در  نیشتریب یدارا یاحمدکند

 نیکمتر یالماس دارا  آباد و پل شمس ،يتپراق کوزه

 .هستند ریمقاد
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 لیاردب استان زیآبخ یها حوزهدر  يمنابع آب سطح یریرپذییتغمؤثر بر  یارهایمعپالت  دریاسپا نمودار -2 شکل
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 یلاستان اردب یزآبخ یها در حوزه يمنابع آب سطح تغییرپذیریمؤثر بر  معیارهایپالت  یدراسپا نمودار -2 شکل ادامه

 

 
 لیاستان اردب زیآبخ یها در حوزه يمؤثر بر منابع آب سطح یارهایمع  نقشه -3 شکل

 

، نقشه پراکنش 9س اطالعات شکل اسا بر

نشان  يمنابع آب سطح راتییاثرگذار بر تغ یارهایمع

 و پل یاحمدکند اکبرداوود، یها حوضهکه در  دهد يم

مقدار  نیشتریب یدارا يدسترس اریمع زانیم يسلطان 

منابع در  اری. معباشد يم گرید یها حوضهنسبت به 

نسبت  يقتپرا و کوزه ریه ،يپل سلطان ر،ین یها حوضه

در  ستیز طیمح اریاست. مع شتریب گرید یارهایبه مع

مقدار  نیشتریب روزآبادیالماس و ف  پل ر،ین یها حوضه

 یدارا الماس  پل حوضهدر  تیظرف اریرا دارد. مع

مصارف هم در  اریمع زانی. مباشد يم یشتریبمقدار 

مقدار را دارد.  نیکمتر ریو ن يسلطان  پل یها حوضه

است  نیا ،کردبه آن اشاره  توان يکه م گرید یا نکته

 ریمقاد یدارا استان شرق و یمرکز یها حوضهکه 

 .باشند يم ارهایمع نظر از يمشابه

اثرگذار بر منابع  یارهایمع انی، از م4توجه به شکل  با

 يدسترس یارهایمع ریمقاد راتییدامنه تغ ،يآب سطح

 گریشده، باالتر از د مطالعه یها حوضهو منابع در 

منابع در  اریمع ریمقاد که  یطور به باشد يم ارهایمع

در دامنه صفر  يدسترس اریمع ریو مقاد 39تا  11دامنه 

 نیکمتر ستیز طیمح اری. معباشد يم رییدر تغ 199تا 

 هفت نیآن ب راتییو دامنه تغ باشد يرا دارا م راتییتغ

ندارد. يمطلوب طیشرا اریمع نیاست و ا 19تا 
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 لیاردب استان مطالعه مورد یها رحوضهیزدر  يمنابع آب سطح بر موثر (بعد ي)ب شده استاندارد یارهایدر مع رییتغ دامنه -4 شکل

 

 یریگ جهینت

بر  رگذاریمختلف تاث ابعاد ارها،یمع نیا يبررس در

 یدر نظر گرفته شده است و ابزار يمنابع آب تیریمد

 يمنابع آب سطح تیموجود لیتحل یو جامع برا مؤثر

. باشد يم ستیز طیانسان و مح یازهایو ارتباط آن با ن

 بیترت آباد به و شمس ریه یها حوضهمنابع  اریدر مع

 یها حوضهمقدار را دارند.  نیتر نییو پا نیباالتر

 رین حوضهمقدار و  نیکمترسوال  ن،ینم کران، ننه

دارد. مقدار  ستیز طیمح اریمقدار را در مع نیشتریب

سلطان   و پل شتریب الماس  پل هحوضدر  تیظرف اریمع

 ،يدسترس اری. در معباشد يم ها حوضه هیاز بق کمتر

و  نیکمتر بیترت به یو احمدکند آباد شمس یها حوضه

 زگه،یاالد سوال، یها حوضهمقدار را دارند.  نیشتریب

 حوضهمقدار و  نیشتریبکران  ننه ن،ینم ل،یریا

را مصارف را دا اریمع ریمقاد نیکمتر آباد شمس

در مطالعات مورد استفاده  یارهایتفاوت مع. باشند يم

در دسترس در  یها تنوع داده لیدل به تواند يمختلف م

خصوص  نیباشد که در ا يمتفاوت مکان یها اسیمق

Lawrence  يکیزیف یارهایاز مع (2999) همکارانو، 

 دست به جینتا. اند دهکراستفاده  يو اجتماع یاقتصاد

و ( 2912) همکاران و Manandhar قیتحق در آمده

Sabeti ( 2918و همکاران) یارهایمع که داد نشان 

. باشد يم دارا را راتییتغ نیباالتر منابع و يدسترس

 با مرتبط یارهایمع شان،یا قیتحق در ،نیا بر   عالوه

 ،يطیمح یها بیتخر وسعت لیدل به ستیز طیمح

 انتو يکه م داشت، قرار ينامطلوب طیشرا در معموالً

بودن  نییاز پا زیمطالعه ن مورد یها حوضهگفت در 

 ارهایمع رینسبت به سا ستیز طیمح اریمقدار مع

حاصل شده است. با توجه به  يمشابه جهی( نت4)شکل 

 ستیز طیمح اریمورد استفاده در مع یها شاخص

( Q95 يو دب يعیطب ياهیپوشش گ ه،یپا ي)شامل دب

 زین و يعیبط ياهیگ پوشش حفظ تیاهم به توان يم

 بهبود در ها رودخانه در يطیمح ستیز انیجر تداوم

 اریمع از بعد. کرداشاره  يمنابع آب سطح یردایپا

 مطالعه مورد منطقه در تیظرف اریمع ست،یز طیمح

 توان يم ،خصوص نیا در. است ينییپا ریمقاد یدارا

انجام  یيتوانا با) فعال تیجمع شاخص که گفت

 ينییپا ریمقاد یدارا استان در( آب تیریمد اقدامات

مردم در  شتریب يخصوص آگاه نیکه در ا است

 یها آموزش راه زیو ن يآب خصوص مقابله با تنش کم

 عتیجم ،يطرف ازموثر باشد.  تواند يم یيجو صرفه

که  دهد ينشان م زین یکشاورز ریشاغل در بخش غ

به  یادیز اریبس يمختلف وابستگ یها ساکنان بخش

 جینتاراستا،  نیا دراغل خود دارند. مصرف آب در مش

داده است  نشان( 2993و همکاران ) Yahayaمطالعات 

 و ياجتماع تیظرف شامل يانسان توسعه شیافزا باکه 

آب  بعمنا به عادالنه يدسترس جامعه، افراد یاقتصاد

 ،آمده دست به جیتوجه به نتا با. ابدی يم شیافزا زین

در  لیستان اردبشده در ا مطالعه یها حوضه شتریب

 نیبر ا انتظار ،لیدل نیبه هم ،قرار دارند يبحران طیشرا

کارها و  به فکر راه ربطیذ یو نهادها رانیاست که مد

موجود  طیمناسب با توجه به شرا يتیریمد یها برنامه

 نیا در .باشند يکنون طیشرا بهبود منظور به ،حوضهدر 

در  ندتوا يم يمطالعات نیحاصل از چن جینتا ،راستا
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 يو توسعه منابع آب تیریمرتبط با مد یها یریگ میتصم

 داشته باشد. یيسزا به ریدر مناطق مختلف کشور تأث

 منابع مدیریت روند پایش و نتایجتا  شود يم شنهادیپ

 و مدیران کنندگان، مصرف عملکرد نتایج سنجش و آب

 یارهایمعشود و  يبخش آب بروزرسان گذاران استیس

صورت ساالنه  به ،يمنابع آب سطح یریذرپییبر تغ مؤثر

 تیریبه مد ازیامت کیمحاسبه شود تا بتوان هر سال، 

 گذاران استیو س رانیعملکرد مد جیمنابع آب داد و نتا

کنندگان را  نوع عملکرد مصرف ،نیصنعت آب و همچن

 و معیارها بودن پایین علل ،همچنین. دیسنج

 .شود بررسي مطالعه مورد مناطق در زیرمعیارها
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