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انتخاب چارچوب تحلیل نظام یکپارچۀ اجتماعی -اکولوژیک کشاورزان
بهرهبردار از منابع آب زیرزمینی یک آبخوان:
کاربست مدل تصمیمگیری کوپراس
 زهرا کامیاب؛ دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 امیر علم بیگی*؛ استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 عبدالمطلب رضایی؛ استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 سید محمود حسینی؛ استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
سیاسسیذاری هس حفسظت یز منسبع طباعی د ویکرد مدیریت سینذی بر سیسزرس سیسز م سک یوژیژ یا بس یهدیف ییشییو یژیاد و اید یدذ یسد
مذمروش رردیدهیمد وه مژجب ییشییو یخریب منسبع طباعی ادهیمد .بهره رار پسیدی یز منسبع طباعی د ررو انسخت ویبسذایهس مذقسبل و د ومی
م سک هس یجذمسعی و یوژیژ یکی و ظریات آن هس بری یأمان خدمست مژ د ماسز می بساییید .بنسبریین ماسز به بسزیمدیویییی و یهاار به ویکرد مدیریت
سا سذمی م سک یجذمسعی – یوژیژ یا میبس اد وه به مقو ذینفعسن مخذلف د طرح یش و یجری یهدیف و برمسمههس حفسظت منسبع طباعی یأواد
می وند یس یز یین طریق عالوه بر حفظ منسیع یم سسمی زمانۀ حفسظت پسیدی منسبع طباعی ماش یریهم اژد .یز یین و یین مقسیه بر آن ی ست وه بس ییخسذ
ویکرد م سک یجذمسعی -یوژیژ یا به بر سی و یحلال ویدعبانسمه یز یعسمالت ووسو زین بس ساسذم منسبع موذرک آب زیرزمانی یا آبخژین بپردیزد.
ددک یول یمذخسب بهذرین چس چژب یحلال م سک یجذمسعی – یوژیژ یا ( )SESیز ماسن چس چژب هس مذعدد یحلال  SESد مطسیعست یجربی مخذلف
یست .بنسبریین هدف یین یحقاق یمذخسب بهذرین چس چژب یحلال  SESبه من ژ بر سی و یحلال یبعسد یمسسمی د سسزرس بس ساسذم منسبع موذرک
آب زیرزمانی یا آبخژین بژد .جسمعۀ آمس پژوهو موییذمل بر مذخ یی ییسن و یعأییس هاأت علمی دی ی یجربه و یخ یی د زمانۀ م سکهس
یجذمسعی – یوژیژ یا ( )SESبژد وه به طژ هدیمند  11مفر یمذخسب اییدمد .یبشی پژوهو پرسییویینسمهی د دو بخو مقسیسییست زوجی معاس هس
ی ییمامرار و یعاان یهمات چس چژبهس یحلال  SESبر یسییسه هر یا یز معاس هس مژ د مطسیعه بژد .بری یجشیه و یحلال یطالعست یز یکناا
وژپریه (ی زیسبی ینسسیب جسمع رشینه هس) یسیذفسده اید .مذسین مویسن دید وه یز ماسن معاس هس ی یمام رار ایسمل معاس دسبلات اینسسیسیی عسمل
مسپسیدی وننده سا سذم ماشین پاچادری مؤیفه هس م ر بریبر یژجه به دو م سک یم سسن و محاط زی ست یژیمسیی پاو بانی آینده بر مبنس ویبط
یعلی دسبلات عملاسیی ادن بری مدیریت منسبع م وذرک عاناتپریر د ارییط محلی (دسبلات اباه سسز ) و انس سسیی ی مامرارین ولاد
معاس دسبلات انس سسیی عسمل مسپسیدی ونندۀ سا سذم بس وزن م سبی  0/217دی ی ی جحات با وذر یز سسیر معاس هس مژ د مطسیعه ی ست .به عالوه
چس چژب م سک یجذمسعی – یوژیژ یا ی سذروک ( ) SESFیز ماسه صسحبن رین به عنژین بهذرین چس چژب یحلال یبعسد یم سسمی د سسزرس بس سا سذم
هاد ویژ یکی یا آبخژین د ماسن چس چژبهس مژجژد ی ست .یین چس چژب مییژیمد د جهت انسخت پاوبانی و مدی سسز ومّی یعسمالت ماسن
یعسیاتهس یمسسمی بس منسبع آبزیرزمانی و ییخسذ یسذرییژ هس مدیریذی وس آمد بس هدف پسیدی منسبع آب زیرزمانی یا آبخژین بهوس ود.

کلید واژگان :چس چژبهس یحلال  SESم سک یجذمسعی -یوژیژ یا یسذروک وش ی مامرار وژپریه آبخژین.
* مژیسنده مسئژل :امس ه یمسه+982632238293 :
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 .1مقدمه
ویکرد هس سییینذی مدیر یت م نسبع طباعی مژ جب
ییشییو سییلطهرر یمسییسن بر طباعت و سییسزرس سییسز
سا سذم یوژیژ یکی بس خژی سذههس یم سسمی رردیده ی ست و
وه یین یمر زمانۀ ییشییو یخریب منسبع طباعی مسپسیدی
یقر و مییسیمنی اییرییی ی یریهم سییییسخذییه یسییییت.
سییاسسییترری هس یمجسک اییده د زمانۀ حفسظت منسبع
طباعی بر مبنس یفکریت سییینذی یسیدهمار و ینررییسمه
طرح یش میررد مد وه د آن یخر یب م نسبع به عنژین
یرآی ند طباعی یلقی میایییژد و مقو یمسییییسن هس د
اکلرار یهااریت محاط زیسذی مسدیده یماساذه میاژد
و د یین ویکرد یب طۀ م سک یجذ مسعی  -یوژیژ یا د
بلندمدت مسدیده رریذه میایییژد به محژ وه مه ینهس
یثربخوییی موییس وت رروههس مخذلف یمسییسمی د مقژیۀ
حفسظت منسبع طباعی مسدیده یماس اذه اده بلکه یز یبطۀ
مژجژد م اسن معاوییییت و ی ذس حفظ م نسبع ماش اف لت
رردیده یسیییت .دسیییذاسبی به یهدیف حفسظت پسیدی منسبع
طباعی ماسزمند بسزیمدیوییی د یین اییاژۀ یفکر و یهاار به
ویکرد م سک یجذمسعی  -یوژیژ یا میبساد ].[9
1
به یعذقسد مروش یسبآو دیموییاسه یسییذکهلم م سکهس
یجذ مسعی – یوژیژ یا م سک هس مبذنی بر سییییسز رس
پاچادهی هسییذند وه یز م سک یوژیژ یا و مهسدهس یجذمسعی
رژمسرژن یوکال ادهیمد وه د ابکههسیی بس یکدیار یعسمل
دی مد .یذس هس یرد ییرید به یکدیار ویبسذه هسذند .ییرید
بس یهااریت د محاط یجذمسعی و یوژیژ یکی خژد سیییسزرس
میایییژ مد و محاط یجذ مسعی  -یوژیژ یا خژد ی یهاار
میدهند .د مذاجۀ یین یهااریت یا یعسمل بس یذس جدید
ول م سک یجذمسعی – یوژیژ یا د یمسک عنسصر رژمسرژن آن
پدیدی میایییژد وه مژجب سیییسزرس مجدد ییرید بس یا
محاط جدید میایییژد .م سکهس یجذمسعی  -یوژیژ یا به
طژ مدیوک د حسل یهاار ه سذند و د د سذۀ سا سذمهس
پ ا چاییده )CAS(2دری می ر ارمیید ] .[10ی ین م ییسکهییس

مریع و آبخاشدی

مجله منسبع طباعی ییرین دو ه  74امس ه  1بهس 1400

ویژریهس موییذروی م ل یسبآو و پاچادری ی د خژد
دی مید ] .[25بیس د م ر رریذن ویکرد م یسک یجذمیسعی-
یوژیژ یا بری مدیر یت م نسبع طباعی مییژین م مسیو
ویدعررییسمهیر یز سییسخذس یجذمسعی و یوژیژ یا مسییبت به
ویکردهس مدیریت سنذی منسبع طباعی ی یئه دید .مسهمانی
ونوییارین یعسمالت بان ونوییارین و اییبکههس یجذمسعی
سسخذس یجذمسعی ی م وسن دید .یهاارپریر عدک دطعات و
اییی کسف یطال عسیی 3ی د هن اسک ی یییمامرار و یی خسذ
یسییذرییژ هس مدیریذی بری منسبع طباعی مژ د یژجه دری
دید .به طژ وه وس برین منسبع مدیرین و ساس سترری ین
بییسییید بییس وجژد عییدک دطعاییت ی یییمامرار وننیید و
یسذرییژ هسیی ی بری مقسبله بس عدک دطعاتهس یوژیژ یکی
و یجذمسعی ااردسبل یقلال یژسعه دهند ].[27
یین مسییأیه د مژ د منسبع آب زیرزمانی یا آبخژین و
بهرهبردی ین آن ماش صیییدی میوند .وویییسو زین یز منسبع
م وذرک آب زیرزمانی بردی ات میونند و ضمن یأثار بر
منسبع و دیار وویییسو زین مذقسبالز یز آنهس یأثار میپریرمد.
حجم بسدامسمده یز منسبع آب بر ی یییمامست آیی آن هس یثر
رریاییذه ] [19و د مهسیت بر پسیدی سییاسییذم یأثاریت
م بت و منفی خژی هد رریایییت ] .[11به همان دی ال
بر سییی سییاسییذم منسبع آبزیرزمانی یا آبخژین یز من ر
یجذمسعی – یوژیژ یا وه د آن هم وویییسو زین منسیع
آمسن ویکردهس و یعسمالت آنهس بس یکدیار به دیال مقو
یعاان ون ندۀ آ مسن د بهرهبردی و پس یدی م نسبع آب
زیرزمانی و هم سیییاسیییذم هایید ویژ یکی منییسبع آب
زیرزمانی آبخژین د م ر رریذه میاییژد ضییرو ت دی د.
دسییذهی یز مطسیعست یمجسک اییده د زمانۀ مدیریت منسبع
آب زیرزمانی ین هس به ایییرییط ه اد و ئژیژ یکی یژ جه
وردهیمد وه به یرواب مدلهس اباه سسز آب زیرزمانی
(مدلهس هاد ویاکی و مدلهس ی زیسبی سیییاسسیییت) و
وشهس بهانه سسز (ییاژ یذمهس مخذلف بهانه سسز و
یژیبع هدف مربژط به مسییأیه) پردیخذهیمد .دسییذۀ دیار یز
1
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یمذخسب چس چژب یحلال م سک یکپس چۀ یجذمسعی -یوژیژ یا ووسو زین...

مطسیعست به بر سییی مارش و یذس پاچادۀ ووییسو زین د
زمانۀ حفسظت یز منسبع آب د بخو وویییسو ز به عنژین
بش رذرین بخو م یییرف ونندۀ آب بس هدف یهاار یذس
آمسن پردیخذهیمد؛ زیری ووییسو زین بس ی ییمامست خژد مقو
یعاان ونندهی د یجرییی ادن ساس ستهس ییخسذ اده
یز سژ ی مامرارین دی مد ] .[24 13هاچ یا یز یین دو
رروه مطسیعست ذور اده به یعسمل ماسن م سکهس یمسسمی و
هاد ویژ یکی مپردیخذهیمد .یز یین و یین مقسیه بر آن یست
وه بس ییخسذ ویکرد م سک یجذمسعی -یوژیژ یا د بر سی و
یحلال ویدعبانسمه سییاسییذم منسبع موییذرک آب زیرزمانی
ووییسو زین یا آبخژین یین اییکسف دیموییی ی پر وند .د
یین یسییی ذس ددک یول ج هت د ک چاژمای ی عسمالت
بسزخژ دهس و پاژ سذایهس ماسن عژیمل یم سسمی بس سا سذم
ه اد ویژ یکی یا آبخژین یمذ خسب یا چس چژب یحل ال
م نسسییییب ج هت یعاان م سک هس یصیییلی زیرم سک هس
مؤیفه هس هر یا چاژمای ی یبسط آن هس بس یکدیار و د
مهسیت یأثاررری آن هس بر پسیدی منسبع آب زیرزمانی
آبخژین یست .یعاان و یمذخسب یا چس چژب منسسب ضمن
ی یئۀ ممسیو سیییسده و دسبل د ک یز ویبط پاچاده ماسن دو
م سک یمسیییسمی و هاد و یکی مییژیمد مبنس و پسیهی بری
یعریف حلقه هس عل ّت – معلژیی ویبط ماسن زیرم سک هس و
یباان ویبط یسضی جهت ومّی سسز مؤیفههس و د مذاجه
مقطۀ آاسزینی بری مدی سسز ومّی یأثار عژیمل یم سسمی بر
ساسذم منسبع موذرک آبزیرزمانی یا آبخژین بساد.
م طسی عست م حدود د زما نۀ ی عس مل م اسن م سک هس
یمسییسمی و هاد ویژ یکی یمجسک اییده یسییت وه به یحلال
یعسمالت و بسزخژ دهس و هم یکسملی م سک پاژسییذۀ یمسییسن-
آب یز م ر یس یخی پردیخذهیمد .به عنژین م سل [1] :ومد
اکلرار و یکسمل یعسمل یمسسن و منسبع آب د ییرین ی بس
بهرهمند یز م ریههس مخذلف «اییاژۀ یژیاد آسییاسیی»
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«مهسدهس یجذمسعی» و «یهااریت یجذمسعی» د یا ب سذر
یس یخی یویییری و یحلال وردمد .مذسین مویییسن دید وه به
دیال رسیییسیییت اییینسخذی و یرهنای د طبقست م سک
یجذ مسعی و بسدی مسمدن م کسماشک هس مسایییی یز م هسدهس
سنذی د الیههس زیرین م سک یجذمسعی به عنژین زیربنس
یذس آمسن دسمژنررییی بس وجژد یأیاد د م سک ساسسی و
حقژدی د یعسمل یم سسن و منسبع آب مهسدینه سسز م وده
یسییییت و یالش هس بری م هسدی نهسییییسز و بسز ین ام
مکسماشکهس یعسمل یم سسن و منسبع آب سبب یا بیم می
م م یسیذه اییید .د یحقاقی دیار ] [7جهت د ک ویبط
پاچاده ماسن سییاسییذمهس طباعی و یمسییسمی و ایینسخت
پژیسیی همیکسملی یمسییسن و آب به مطسیعۀ یس یخی حژض یۀ
آبریش مویییهد یز طریق هاد ویژ یجذمسعی1پردیخذند .و
مدیی ید یوی جهت اییینسخت سیییاسیییذم هاد ویژ یکی
یجذمسعی حژضییۀ مطرح وردمد وه د آن ومات و وافات
م نسبع آبی و ی قسضیییس آب به عنژین مهمیرین مارو هس
محرک دیخلی و مؤیفییههییس هایید ویدلامی بییه عنژین
مهم یرین مارو محرک خییس جی مؤثر بر هم یکییسملی
ساسذم پاژسذۀ یمسسن  -آب عمل میوند.
چس چژب هس یحل ال م سک یجذ مسعی – یوژیژ یا
( )SESچس چژبهسیی بری یعاان زبسن م وذرک سسخذن
پژوهو بر و م سک هس یجذ مسعی – یوژیژ یا و ی ی ئۀ
هنمژدهسیی بری یژسعۀ پسیدی یر ییجسد ادهیمد ]20 19
 .[21چس چژبهس برجسیییذۀ مذعدد بری یحلال SES
وجژد دی مد وه یز جم له مییژین به چس چژب مارو هس
پاو بر مدۀ -یوییییس  -حس یت -یثر -پسسییی )DPSIR(2
چس چژب مدیر یت و رری  )MTF(3چس چژب خد مست
5
یوژ سا سذم )ES(4چس چژب م سک یم سسمی -محاط زی سذی
6
( )HSEچس چژب م سکهس یجذمسعی – یوژیژ یا ی سذروک

1

Socio-hydrology
)The Driver, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR
framework
3
The Management and Transition Framework
4
The Ecosystem Services (ES) framework
5
The Human-Environment System (HES) framework
6
)The SES framework (SESF
2
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) (SESFویکرد معاویییذی پیسییدی  )SLA(1چیس چژب
مرحلۀ طباعی )TNS(2و چس چژب آسییی اب پریر یرمر و
همکس ین )TVUL(3یایییس ه ورد .همچنان چس چژب هس
وه د یحقاقست مخذلف د حژزۀ مدیریت منسبع آب بهوس
رریذه اییدهیمد ی مییژین به یین مژی د یاییس ه ممژد :م ریه
یعسمالت ب سذرمند (4)CTIجهت ی زیسبی و ضعات حکمریمی
آب د یب طه بر یرآی ند ح فس ظت یز م نسبع آب زیرزمانی
] [14چس چژب یحل ال و درررژمی م هسد (5)IADج هت
بر سی یأثار ب سذر مهسد (دژیمان سمی و ساس ستهس) بر
یویییدید محرکهس یعسل د زمانۀ بهرهبردی یز منسبع
آب زیرزمانی ] [6چس چژب م سک یجذ مسعی -یوژیژ یا
یسیییذروک جهت بر سیییی وضیییعات پس یمذرهس مریبط بس
خژدسسزمسمدهی ] [12بر سی عژیمل مؤثر بر ونو جمعی
و وسو زین د بردی ات یز آبهس زیرزمانی ] [17یحلال
حکمریمی چندسیییطحی آب د ماکس یرژئه ] [16چس چژب
ماروهس پاو برمدۀ -یوس  -حسیت  -یثر  -پسس ()DPSIR
جهت ی زیسبی وضییعات مژجژد سییاسییذم منسبع آب منطقۀ
مژ د م طسیعه ]  .[15د یدیمه چس چژب هس یحلال SES
د م ر رریذه اده د یین مطسیعه به طژ مخذ ر یژ ضا
دیده اده یست.
چارچوب ن ظام های انسااان  -محیط زیساا
( )HESویکرد وشاییینییسخذی بری بهبژد د ک
سسخذس هس و یرآیندهس م سک یمسسمی -محاط زیسذی یست
وه د سذژ ییعملهس م وخ د مژ د محژۀ یمجسک یحلال
ی یئه میوند .د یین چس چژب م سک یمسیییسمی بر یسیییسه
م ریۀ ی یییمامرار بری یحلال یعسیاتهس یمسیییسمی و
یرآیندهس یسدرار یعسمالت و حلقههس بسزخژ د د بان
سییطژح مخذلف سییلسییله مرییبی م سک یجذمسعی د هر دو
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سط ماکرو (یرد) و مسورو (جسمعه ساسذم حکمریمی) د
م ر رریذه میاییژد و پژیسیی د م سک یجذمسعی ی به طژ
صری یز طریق ییجسد یهااریت د سط آرسهیهس محاط
زی سذی د سطژح مخذلف سل سله مرییبی م سک یجذمسعی
د م ر میرارد .م سک محاط زیسییذی یز دیدرسه «یمسییسن
محژ » به عنژین ی یئه ونندۀ خدمسیی ماری سذه می اژد
وه یسه یمسییسن ی ییشییو میدهد .یعسمل و پژیسیی بان دو
م سک یمسیییسمی و محاط زیسیییذی ی به صیییژ ت مذقسبل
(( ))E ↔ Sیز طریق بسزخژ د هس یوی اه و ثسمژ یه (وژ یسه
مدت بلند مدت) د م ر میرارد ].[30 29 28
چارچوب ن ظام اج ماع – اکولوژ یک اساا م م
( :)SESFیا چس چژب م ر بری پاوییبرد م ریۀ ونو
جمعی و باویییذر به عنژین یا یبشی ولی بری یویییخا
پس یدی م سک هس یجذ مسعی  -یوژیژ یا د م ر رری ذه
میاییژد ] .[22یین چس چژب دی ی سییسخذس سییلسییله
مرییبی و یژ د یژ مذ وکل یز چهس زیر سا سذم سا سذم
8
منبع )RS(6ویحدهس منبع )RU(7سیییاسیییذم حکمریمی
( :)GSونوارین )A(9یست وه بر یعسمالت و مذسین حسصل
یز آن هس د یا زمسن و مکسن خسص یأثار می رری د و به
طژ اار مسییذقام یأثار میپریرد .همچنان یین چس چژب
مییژیمد چاژمای یأثاررری یس یأثارپریر یین مذهارهس
ی یز سیییسخذس هس یجذمسعی – یدذ یییسد سیییاسسیییی و
یوژیژ یکی وژ چا و حذی بش گیر وه م سک یجذ مسعی –
یوژیژ یا مژ د م ر د آن دری دی د بر سییی وند .د یین
چس چژب مذهارهس مریبۀ دوک یوییکال دهندۀ هر یا یز
چهس زیرساسذم مریبۀ یول ماش ی یئه میاژد ].[20 19
ر یکمد معیشاا یایرار ( :)SLAیین چس چژب بر
مبنس پنن دی ییی معاوذی ( سرمسیههس طباعی یاشیکی
1

The Sustainable Livelihood Approach
The Natural Step (TNS) framework
3
The Turner et al. (2003) Vulnerability framework
4
Contextual Interaction Theory
5
Institutional Decomposition and Analysis
6
Resources System
7
Resources Units
8
Governance System
9
Actors
2

یمذخسب چس چژب یحلال م سک یکپس چۀ یجذمسعی -یوژیژ یا ووسو زین...

یجذمسعی یم سسمی و مسیی) سسخذس هس (بخوهس عمژمی و
خ ژصی) و یرآیندهسیی (ساسستهس دژیمان یرهنگ و )...
وه بر چاژمای یرو اب و یسیییذ فسده یز یین دی ییی هس و
یهبردهس دسیییذاسبی به مذسین مطلژب یمری معسش (مسمند
یمن ات د آ مد و یسه باویییذر) یأثار می رری مد محاط
آسابپریر (یهااریت ی لی اژکهس یس یکسمهی وی د اده
مسرهسمی ومدهس بحرینزی) یهبردهس معا وذی (یروابی
یز یعسیات هس جهت دسیییذاسبی معسش) و مذسین معاویییذی
(مژیقاتهس و هدفهس حسصییل یز یهبردهس یمری معسش
یز طریق دی یییهس معاوذی) اکل رریذه یست ].[31
ممحلۀ طبیع ( )TNSچس چژبی بری برمسمه یش به
سییژ پسیدی ی یئه میدهد .یین چس چژب اییسمل یصییژل
دسمژمی (محژۀ یویییکال سیییاسیییذم) یصیییژل پاسمد (بری
پسیدی ) و یصیییژل یرآیند (چاژمای سیییادن به مذاجۀ
مطلژب) یسیییت ] .[4د یین چس چژب م سک یجذمسعی یز
طریق یصیییژل یجذمسعی (دژیمان هنجس هس و ااره) د م ر
رریذه میاژد و بر سسخذس هس حکمریمی و ساسست یأواد
دی د و یعسمالت بان سیطژح مخذلف سیلسیله مرییبی م سک
یجذ مسعی ی بس د م ر رریذن یب طۀ مسورو (سیییاسیییذم
حکمریمی د جسمعه) ← ماکرو (یرد) ی ییژ میوند .م سک
یوژیژ یکی یز دیییدرییسه « طباعییت محژ » صیییرف م ر
یز سژدمند آن بری یم سسنهس یحلال می اژد .یعسمل بان
م سک یجذمسعی و یوژیژ یکی ی به صیییژ ت چاژمای یأثار
یددیمست یمسیییسمی و ماسزهس منسبع بر م سک یوژیژ یکی د
م ر رریذه میاژد ].[33
آ سیبیذیمی تمنم ( )TVULچس چژبی برجسییذه و
م وهژ بر مبنس جنبههس محاط زی سذی -یم سسمی ی ست
وه بس د م ر رریذن علژک پسیدی د سه سط و مقاسه
مکسمی منطقهی و جهسمی اییکل رریذه یسییت .د مقاسه
جهسمی و منطقهی یأثار یم سسن به باو یز محدودۀ مکسمی
خژد منجر به یهاار و ینژع د ایییرییط یمسیییسمی یز طریق
ی مامست ساس سی یدذ سد و مهسد می اژد .همچنان
منجر به یهاار و ینژع محاط زیسیییذی یز طریق یأثار بر
وافات و یهاار د منسبع محاط زیسیییذی میایییژد .یین
یأثاریت زمانۀ یثریت مذقسبل مخسطریت ی د پی دی د وه بر
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آسییابپریر د مقاسه مکسمی یأثار میرری د و به دمبسل
آن پسس ی هسیی دی د .آسییابپریر د مقاسه مکسمی یسبع
سیییه عس مل مژیج هه (یکری بش ری و مدت یسیییذمری )
حسسسات (د بردی مدۀ ارییط یمسسمی و زیست محاطی) و
برروتپریر (سه جنبۀ پسس  :مقسبله پاسمدهس و یعدیل و
سسزرس ) یست ].[32
بس یژ جه به یین وه چس چژب هس یحل ال م سک هس
یجذمییسعی – یوژیژ یییا ( )SESیز م ر منوییییأ م ر و
ماسن اذهی آنهس هدف آنهس و و ای وه آنهس م سکهس
یجذ مسعی و یوژیژ یا ی عسمالت و پژ یسیی آن هس ی ی یییژ
میون ند به طژ دس بل یژجهی مذ فسوت هسیییذ ند و یا
هسذی انسسی و پسیاسه دیده ویحد بری م سکهس یجذمسعی
– یوژیژ یا ( )SESوجژد مدی د وه یجسزۀ جمعآو و به
یایییذریک رری دیده هس مریبط به م سک هس یجذ مسعی و
یوژیژ یا ی بد هد وه بری وس برد د هر چس چژبی دس بل
ی سذفسده بس اند .یز یین و پر سو ی صلی یحقاق حس ضر یین
یسیییت وه یمذ خسب ودیک چس چژب یحلال  SESد زمانۀ
یحلال یبعسد یمسییسمی د سییسزرس بس سییاسییذمهس منسبع
موذرک آب زیرزمانی یا آبخژین وما بهذر خژیهد ورد.
به عبس یی دیار ودیک چس چژب یحلال  SESم سک یجذمسعی
و یوژیژ یا یا آبخژین و یعسمالت و پژیسیی بان آنهس ی بهذر
به ی ژیر میو ود .ودیک چس چژب یحلال  SESمییژیمد ماسه
ویدع بانییسمییه یر یز بهره بردی ین آبزیرزمانی مهییسدهییس و
سسزمسنهس یجرییی ساس ستهس و دژیمان مریبط بس مدیریت
منسبع آبزیرزمانی و سیییاسیییذم هاد ویژ یا آبخژین به
ی ژیر بکود؟ یسذفسده یز وشهس ی مامرار چند معاس ه
بس یژجه به یعدد و ینسدض د معاس هس مییژیمد پسسییی یین
پرسیو ی واین وند .د یین پژوهو وش ی یمامرار
ی ز یسبی ی نسسییییب جسمع (وژپریه) بری یمذ خسب بهذرین
چس چژب یحلال  SESمژ د یسیییذفسده دری رریت .یین وش
عملکرد رشی نه هس ی بس یژ جه به مع اس هس مخذلف و یوزین
معاس مربژطه د م ر میرارد و یز وش ی زیسبی و یبهبند
رسک به رسک رشینههس بر یسسه یهمات و د جۀ سژدمند آنهس
یسذفسده میوند .د یین یحقاق  5چس چژب یحلال م سکهس
یجذمسعی یوژیژ یکی وه باویییذرین یسیییذنسد ی د مقسالت
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دیاذند اسمل چس چژب م سک یمسسمی -محاط زیسذی ()HES
چس چژب م سک یجذ مسعی – یوژیژ یا یسیییذروک )(SESF
ویکرد معاویییذی پس یدی ( )SLAمرح لۀ طباعی ()TNS
آسیییاییبپییریر یرمر ( )TVULبییه عنژین رشینییههییس
ی مامرار یعاان ادمد .یز آن جس وه یکی یز یجشیء ی صلی
وشهس ی مامرار چند معاس ه یعاان معاس هس وس آمد
و مؤثر ی ست به رژمهی وه یژیمسیی ی زیسبی جنبههس مخذلف
یا ی مام ی دی اذه بس اد .د یین پژوهو بس یژجه به مرو
یدباست م ر و بس یدذبسه یز معاس هس ی یئه ایییده یژسیییط
 Binderو همکس ین ( [2] )2013و د م ر رریذن ویژری هس
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یجذمسعی و سییاسییذم هاد ویژ یکی یا آبخژین و د مهسیت
سن منسبع آب و محاط زی ست و وژ  7معاس
م ر مذخ
اییسمل ماشین پاچادری مؤیفههس م ر بریبر یژجه به دو
م سک یمسیییسن و محاط زیسیییت یژیمسیی پاو بانی آینده بر
مبنس ویبط یعلی دسبلات عملاسیی ایییدن بری مدیریت
منسبع مویییذرک عانات پریر د ایییرییط محلی (دسبلات
اییباهسییسز ) ایینسسییسیی ی ییمامرارین ولاد دسبلات
ایینسسییسیی عسمل مسپسیدی ونندۀ سییاسییذم به عنژین معاس هس
ی مامرار یمذخسب ادمد وه یعس یف هر یا د جدول ()1
آو ده اده یست:

جر ل  .1معیارهای تصمیمگیمی ان خاب چارچوب تحلیل SES

معاس

منبع

ماشین پاچادری مؤیفههس
م ر

][8

یژیمسیی پاوبانی آینده بر
مبنس ویبط یعلی بان م سک
یمسسن و محاط زیست

][2

دسبلات عملاسیی ادن بری
مدیریت منسبع موذرک

][2

عناتپریر د ارییط محلی
(دسبلات اباهسسز )

][2

انسسسیی ی مامرارین ولاد

][8

بریبر یژجه به دو م سک یمسسن
و محاط زیست
دسبلات انسسسیی عژیمل
مسپسیدی وننده ساسذم

][2
][3

یعریف
یین معاس یا معاس منفی ی ست وه ی اس ه به یین دی د وه چس چژب مژ د مطسیعه یز م ر یریرار سط بهوس رار
ماشین جهسن امژل بژدن و یسذنسد پریر یز مقبژیات ومذر د بان محققسن برمسمه یشین و ساسسذاری ین مدیریت
منسبع طباعی برخژ دی یست.
یین معاس به چاژمای یعسمالت بان م سک یجذمسعی ) (Sو م سک یوژیژ یکی ) (Eیاییس ه دی د .چس چژب مژ د مطسیعه یز
ودیک یا یز سه اکل یعسمالت پارو میوند :E → S :م سک یوژیژ یکی بر م سک یجذمسعی یأثار میرری د:S → E .
یعسیاتهس یم سسمی بر م سک یوژیژ یکی یس خدمست یوژ سا سذمی یأثار میرری د :E ↔ S .یقسبل بان م سک یجذمسعی و
ساسذم یوژیژ یکی د م ر رریذه میاژد.
یین معاس به جهترار چس چژبهس مژ د مطسیعه یاییس ه دی د وه مییژیمد چس چژبی مبذنی بر یحلال بس هدف ی یئۀ
یا زبسن عمژمی بساییید یس به عنژین چس چژبی ع ملرری بس هدف ع مل وردن یس مدیخ له د م سک هس یجذمسعی -
یوژیژ یا ( )SESییجسد اده بساد.
چس چژب مژ د مطسیعه یس چقد مییژیمد انسخت ویدعررییسمهیر یز سطژح سل سله مرییبی م سک یجذمسعی یعسمالت
بان یین سطژح د یا آبخژین ی بهد ست میدهد .چس چژب مژ د مطسیعه یس چقد مییژیمد یأثار سطژح مسورو م سک
یجذمسعی و عژیمل بارونزی یوژیژ یکی بر سط محلی ی موسن دهد.
یین معاس به سطژح سلسله مرییبی چاژمای یعسمل و یمدیزه یعسمل بان سطژح سلسله مرییبی م سک یجذمسعی یاس ه
دی د .یحلال مقو و مژدعات ون وارین و انس سسیی ون وارین ولاد بری محققان ساس سذاری ین و برمسمه یشین
جهت ظریات سسز و یژیممندسسز بهرهبردی ن منسبع آبزیرزمانی مدیریت یعس ضست مسای یز محدودیت یین منسبع
و یسذقری م سک مدیریت موس وذی منسبع آب زیرزمانی ضرو یست.
یین معاس ی اس ه به یین دی د وه چس چژب مژ د مطسیعه یس چه حد هر دو م سک یجذمسعی و یوژیژ یکی د عمق یک سسن
د م ر میرارد.
چس چژب مژ د مطسیعه یس چقد مییژیمد اژکهس و عژیمل یسذرهزی ساسسی -یجذمسعی یس محاط زیسذی و د جهی
وه م سک یجذمسعی (یز م ر بش ری یکری و یسذمری عسمل یسذرهزی) مییژیمد یین عژیمل ی یجربه وند ی موسن دهد.

 .2روششناسی
پژوهو حسضیییر بس هدف یمذ خسب بهذرین چس چژب
یحلایل م یسک هس یجذمیسعی – یوژیژ یکی ( )SESبری

بر سی یبعسد یمسسمی د سسزرس بس ساسذم منسبع موذرک
آبزیرزمانی یا آبخژین یمجسک اییید .یین پژوهو یز م ر
هدف وس برد یز م ر مسهات یژصافی – یحلالی و یز م ر
محژۀ رردآو دیدههس مادیمی یست .جسمعۀ آمس پژوهو
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مذ وکل یز مذخ سن و یع أس هائت علمی دیم واسه د
حژزههس منسبع آب محاط زیسییت و یروین ووییسو ز و

مذوییکل یز دو بخو بژد :بخو یول ماشین یهمات هر یا
یز معاس هس ی مامرار بس یژجه به هدف یحقاق م سبت

منسبع طباعی بژد وه یجربۀ یمذویییس مقسیۀ علمی و یجری
طرح پژوهوییی د زمانۀ م سکهس یجذمسعی – یوژیژ یکی
( )SESی دیایییذند وه یز آن ماسن  11مفر بس یسیییذفسده یز
ویکرد ممژمهرار هدیمند یمذخسب ایییدمد .یمذخسب ییرید

به یکدیار سیییژیل اییید وه محژۀ یمذاسزدهی به معاس هس بر
یسییسه مقسیسییست زوجی و مقاسه  9سییطحی یژمسه یل.
سییسعذی بژد .بخو دوک پرسییویینسمه دیدرسه پسسییخاژیسن
د بس ۀ ماشین ی زش و یهم ات هر یا یز چس چژب هس

پرسییواییژمده د ممژمهرار (ااریحذمسیی) هدیمند به
صژ ت عمد و بس یژجه به هدف یحقاق و ارییط مژجژد
صییژ ت رریذه یسییت و یز یمذخسب ی ییسدیی ییرید به اییدت
پرهاش اده یست .بس یژجه به یین وه جسمعه آمس د وش
ی مامرار وژپریه خبررسن حژزۀ مژ د مطسیعه یوکال
میدهد و پس س ییرید ممژمۀ آمس به سژیالت مطرح اده
د یبطه بس معاس هس و رشینه هس و د جۀ یهمات هر یا یز
آنهس میبساد یمذخسب بس ددت ییرید ممژمۀ آمس د یرآیند
ی مامرار بس یهمات میبساد و یعدید ییرید ممژمۀ آمس
د یین مژع یحقاقست یهمات چندیمی مدی د .یاسیییت ییرید
علمی
پرسو اژمده به یحسظ عأژیت سسزمسمی و یخ
د جدول ( )2آو ده اده یست .یبشی پژوهو پرسونسمهی

یحلال  SESبر یسیییسه یا یا معاس هس مژ د مطسیعه
سیینجاده ایید .همچنان یهنمس پرسییویینسمه مبذنی بر
معریی پنن چس چژب یحلال  SESمژ د مطسیعه به صییژ ت
جدیرسمه به همریه پرسییویینسمۀ یصییلی یحقاق یدوین و د
یخذ اس ییرید ممژ مۀ آ مس دری رر یت .د م هس یت 11
پرسییویینسمه یکمال جمعآو و مژ د یحلال دری رریت.
به من ژ یعاان وزن معاس هس یز وش یحلال سیییلسیییله
مرییبی  AHPی سذفسده اد .همچنان یبهبند و یمذخسب
بهذرین چس چژب یحلال  SESبری مطسیعۀ م سک یجذمسعی
– یوژیژ یا یا آبخژین بس و ما مدل ی یییمامرار
وژپریه و د محاط مرک ییشی  Excelیمجسک رریت .ایییکل
( )1ومد یمجسک مطسیعۀ حسضر ی ممسیو میدهد.

جر ل  .2لیست م خصصان اج ماع – اکولوژیک مورد یمسش
دیف

د جه علمی

مهسد  /سسزمسن

یخ

1

دوذر

دیمواسه یهرین

محاط زیست -مدیریت منسبع آب

2

دوذر

دیمواسه یهرین

یروین ووسو ز  -منسبع آب

3

دوذر

دیمواسه یربات مد ه

یروین ووسو ز  -محاط زیست و منسبع طباعی

4

دوذر

دیمواسه پاسک مژ

یروین ووسو ز  -مطسیعست آب و خوکسسیی

5

دوذر

دیمواسه ااریز

یروین ووسو ز  -مدیسسز یذس محاط زیستررییسمه
د حسی ت یز منسبع آب

6

دوذر

دیمواسه یهرین

یروین ووسو ز  -منسبع آب

7

دوذر

آزمسیواسه مدلسسز ساسذمهس یجذمسعی – یوژیژ یا

آبخاشدی

8

دوذر

آزمسیواسه مدلسسز ساسذمهس یجذمسعی – یوژیژ یا

آبخاشدی

9

دوذر

آزمسیواسه مدلسسز ساسذمهس یجذمسعی – یوژیژ یا

مریع  -مدیسسز ساسذمهس یمسسمی -محاطی

10

دیموجژ دوذر

دیمواسه یهرین

منسبع آب -مدیسسز موس وذی د سسمسمه منسبع آب

11

دوذر

دیمواسه یربات مد ه

مریع – مدیسسز ساسذمهس یجذمسعی -یوژیژ یکی د حژزه
منسبع طباعی
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شکل  .1نمودار ر نر انجام مطالعه

 .1.2روش ارزیابی تناسب جامع (کوپراس)
وش ی زیسبی ینسسب جسمع (وژپریه) یکی یز وشهس
ی یییمامرار چ ند مع اس ه ( )MCDMیسیییت یژسیییط
 )1996( Zavadskas and Kaklauskasبری یسیذن یه حلی
منس سب بری م سسئلی مطرح اد وه د آن ی مامرارمده
بس ید بس د م ر رریذن یا مجمژ عۀ معانی یز مع اس هس یز
ماسن رشینههس یمذخسب وند ] .[5یز مهمیرین ویژریهس یین
ویکرد مییژین به یین مژی د ی اس ه ورد :یین وش مییژیمد
یبهبند وسملی یز رشینههس ی یئه دهد و دسد یست هم زمسن
یز معاس هس ومی و وافی بری ی زیسبی رشینه هس یسیییذفسده
و ند .همچنان دسبل ات م حسسییی بۀ مع اس هس م بت و
معاس هس منفی ی به طژ جدیرسمه د یرآیند ی زیسبی دی د.
ویژری مهم دیار وه بسعث بریر یکناا وژپریه مسبت
به سییسیر وشهس ی ییمامرار میاییژد یین یسییت وه
مییژیمد د جۀ یهمات هر رشینه ی یخمان بشمد و آن ی بر
ی سسه د صد م وسن دهد وه یس چه یمدیزه یا رشینه بهذر یس

بدیر یسییت و یز یین یحسظ مقسیسییۀ وسملی ی ماسن رشینههس
یم جسک د هد به طژ وه یطباق باویییذر بس ایییرییط و
ویدعات هس محلی و یجربی دی د ] .[18مریحل یمجسک وش
وژپریه به یریاب عبس یند یز ]:[26
گام ا ل :ایجاد ماتمیس ت صمیم :مخسییذان رسک د
یین یکناا یوکال مسیریس ی مام مسأیه یست.
یبطۀ ()1

𝑛𝑥1
] ⋮
𝑛𝑚𝑥

…
…
…

𝑥11
⋯ [ = ] 𝑗𝑖𝑥[ = 𝐷
𝑥𝑚1

وه د آن 𝒋𝒊𝒙 = ی زیسبی رشینۀ iیک د یبطه بس معاس
 jیک 𝑚 = یعدید رشینههس و  = nیعدید معاس هس هسذند.
گام د م :نممال سازی ماتمیس ت صمیم :د یکناا
وژپریه مرمسلسییسز به وش خطی صییژ ت میرارد .د
یین مرحله به من ژ بیمقاسهسیسز مسیریس ی یمام یز
یبطۀ ( )2یسذفسده میاژد:
یبطۀ ()2

𝑗𝑖𝑥
𝑚∑
𝑗𝑖𝑥 𝑖=1

=

] 𝑗𝑖𝑟[ = 𝑅

𝑛×𝑚

145

یمذخسب چس چژب یحلال م سک یکپس چۀ یجذمسعی -یوژیژ یا ووسو زین...

گام سوم :ایجاد ماتمیس تصمیم نممال موز ن :د
یین مرحله بس یسیییذفسده یز وزن معاس هس مسیریس ی یییمام
مرمسل اده مژزون محس سبه می اژد .د صژ یی وه وزن
معاس هس به صییژ ت }  𝑤 = {𝑤1 𝑤2 … 𝑤3بسایید مییژین
مسیریس ی مام مرمسل ادۀ مژزون ی به صژ ت یبطۀ ()3
محسسبه ممژد:
] 𝑗𝑖𝑦[ = 𝐷
𝑗𝑤 × 𝑗𝑖𝑟 =
یبطۀ ()3
𝑛×𝑚
𝒎 𝒊 = 𝟏. 𝟐. … .
𝒏 𝒋 = 𝟏. 𝟐. … .
وه د آن 𝑗𝑖𝑟 = مقدی مرمسل ادۀ رشینۀ 𝑖یک د معاس
𝑗یک و 𝑗𝑖𝑤 وزن معاس 𝑗یک می بساییید .همژی ه مجمژع وزن
مرمسل اده مژزون رشینههس د یا معاس بریبر یست بس وزن
𝑚∑).
آن معاس یست ( 𝑗𝑊 = 𝑗𝑖𝑦 𝑖=1

وه د آن یبطۀ 𝑛𝑖𝑚 = 𝑆−حدیدل مقدی 𝑖 𝑆−یسیییت.
هر چه مقدی 𝑖𝑄 باوییذر بسایید رشینۀ مربژط به آن یبۀ
بهذر خژیهد دیات.
گام ش شم :محا سبۀ کم

سودمنری گزینهها :د

یین مرحله بس یسییذفسده یز یبطۀ ( )7ماشین سییژدمند هر

یا یز رشینههس محسسبه میاژد:
یبطۀ ()7

× 100%

𝑖𝑄
𝑥𝑎𝑚𝑄

= 𝑖𝑈

وه د آن 𝑥𝑎𝑚𝑄 = بش رذرین مقدی یهمات مسیییبی
رشینههس و 𝑖𝑈 = اییسخ سییژدمند 2هر رشینه میبسایید
وه همژی ه مقدی بان  0یس  100د صییید یسیییت .هر چه
مقدی سژدمند یا رشینه با وذر بس اد یویژیت بسالیر
خژیهد دیات.

گام چهارم :محا سبۀ مجموع مقادیم نممال شره
موز ن :د یین مرحله بس یسیییذفسد یز یبطههس ( )4و ()5
مجمژع مقسدیر مرمسل اده مژزون بری معاس هس م بت و
معاس هس منفی به صژ ت جدیرسمه بری هر رشینه محسسبه
میاژد:
یبطۀ ()4

𝑗𝑖𝑆+𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑦+

یبطۀ ()5

𝑗𝑖𝑆−𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑦−

وه د آن 𝑗𝑖 𝑦+و 𝑗𝑖 𝑦−به یریاب مقدی مرمسل ایییدۀ
مژزون بری معاس هس م بت و منفی میبساند.
گام ینجم :تعیین اهمیت نسااب 1گزینهها :د یین
مرحله یهمات مسییبی هر رشینه بس یسییذفسده یز یبطۀ ()6
محسسبه میاژد:
یبطۀ ()6

.

𝑚∑× 𝑛𝑖𝑚𝑆−
𝑖𝑖=1 𝑆−
𝑛𝑖𝑚𝑆−
𝑚∑× 𝑖𝑆−
)
𝑆 (𝑖=1

𝑄𝑖 = 𝑆+𝑖 +

𝑖−

𝒎 𝒊 = 𝟏. 𝟐. … .

 .3نتایج
د یین بخو مذییسین حییسصییییل یز بکییس رار وش
ی مامرار وژپریه به یف ال ی یئه می اژد .بس یژجه به
یینکه یهمات معاس هس بس یکدیار بریبر ماسیییت به هر معاس
وزن مذفسویی یخ ییا دیده میاییژد و سییپس یبهبند
رشینههس بر یسییسه رسکهس وش وژپریه یمجسک میاییژد.
د یین یحقاق به من ژ یعاان یهم ات مع اس هس یز وش
یحلال سل سله مرییبی بر مبنس مقسی سست زوجی ی سذفسده
ایید و وزن معاس هس مطسبق جدول ( )3یعاان ایید .مذسین
مسیریس مقسیسست زوجی معاس هس مسبت به هدف موسن دید
وه معاس دسبلات انس سسیی عسمل مسپسیدی ونندۀ سا سذم بس
وزن مسیییبی  0/217باویییذرین یهم ات ی د یمذ خسب
چس چژب یحلال منسسیییب م سکهس یجذمسعی -یوژیژ یا
یا آبخژین دیایذه یسیت .بعد یز آن معاس بریبر یژجه به
دو م سک یمسییسن و محاط زیسییت بس وزن مسییبی 0/204
ایینسسییسیی ی ییمامرارین ولاد بس وزن مسییبی 0/177
دسبلات عملاسیی ادن بری مدیریت منسبع موذرک بس وزن
1

Relative Significance
Utility Degree

2
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مسیییبی  0/171عاناتپریر د ایییرییط محلی (دسبلات
اباهسسز ) بس وزن مسبی  0/099یژیمسیی پاوبانی آینده
بر مبنس ویبط یعلی بس وزن مسییبی  0/089و مهسیذسز معاس
ماشین پاچادری مؤیفه هس م ر بس وزن مسیییبی 0/040
دری دی مد .مرخ مسسسزرس مسیریس مقسیسست زوجی معسدل
 0/02بهد ست آمد وه م وسن میدهد وه مقسی سست زوجی
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مرییبی د سط دسبل دبژیی (ومذر یز  )0/1یست .د وش
وژپریه مع اس هس منفی و مع اس هس م بت مویییخ
میایییژ مد وه د یین پژوهو مع اس ماشین پاچ ادری
مؤیفههس م ر به عنژین معاس هس منفی و سسیر معاس هس
م بت د م ر رریذه ایییدمد وه جهت معاس هس د جدول
( )3موسن دیده اده یست.

یمجسک اده بری وزندهی معاس هس به وش یحلال سل سله
جر ل  .3زن معیارها با اس فاده از ر ش تحلیل سلسله مماتب
جهت

یهمات مسبی ()W

-

0/040

B

بریبر یژجه به دو م سک یمسسن و محاط زیست

+

0/204

C

ویبط یعلی

+

0/089

D

دسبلات عملاسیی ادن بری مدیریت منسبع موذرک

+

0/171

E

عاناتپریر د ارییط محلی (دسبلات اباهسسز )

+

0/099

+

0/177

+

0/217

معاس هس
ماشین پاچادری مؤیفههس م ر

A

یژیمسیی پاوبانی آینده بر مبنس

انسسسیی ی مامرارین ولاد

F

دسبلات انسسسیی عسمل مسپسیدی ونندۀ ساسذم

G

(منبع :یسیذههس یحقاق)

مسیریس یا مسیریس  5 × 7یسیییت وه رشینههس مویییسن
دهندۀ چس چژب هس یحلال  SESو معاس هس ماش ایییسمل
معاس هس ی مامرار یز  Aیس  Gیست.

مسیریس ی ییمام مس یئله بس یجماع م ریت خبررسن یز
دیدههس جمعآو اییده یز طریق پرسییویینسمه مطسبق بس
جدول ( )4یوییکال ایید .د یین مسیریس هر رشینه ی بر
ی سسه یعدید معاس یمذاسزدهی و ی زیسبی اده ی ست .یین

جر ل  .4ماتمیس تصمیم مسئله بم اساس نظم خبمگان

ماشین پاچادری مؤیفههس
م ر

بریبر یژجه به دو م سک
یمسسن و محاط زیست

یژیمسیی پاو بانی آینده بر
مبنس ویبط یعلی

مرحلۀ طباعی

TNS

2/65

2/03

2/74

2/96

2/74

2/50

2/50

آسابپریر یرمر

TVUL

3/05

2/59

2/54

3/11

2/91

0/03

3/03

(منبع :یسیذههس یحقاق)

دسبلات عملاسیی ادن بری

ویکرد معاوذی پسیدی

SLA

3/08

2/63

2/88

3/33

2/88

3/14

3/14

مدیریت منسبع موذرک

عناتپریر د ارییط
محلی (دسبلات اباهسسز )

انسسسیی ی مامرارین
ولاد

چس چژب م سک یجذمسعی  -یوژیژ یا یسذروک

SESF

3/45

3/94

3/77

3/41

3/22

4/00

4/00

مسپسیدی وننده ساسذم

چس چژب م سک یمسسمی -محاط زیسذی

HSE

3/49

4/23

3/41

3/39

3/17

3/28

0/39

دسبلات انسسسیی عسمل

A

B

C

D

E

F

G

رشینههس  /معاس هس
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یمذخسب چس چژب یحلال  SESیست به محژ وه یمسک یین
رشینههس ی مییژین بس یکدیار مقسیسه ورد.

مذسین مرمسل سسز مسیریس ی مام بس ی سذفسده یز یبطۀ
( )2د جدول ( )5مویییسن دیده ایییده یسیییت .هدف یز
مرمسلسییسز بدسییت آو دن مقسدیر بدون بُعد یز معاس هس

جر ل  .5ماتمیس تصمیم نممال شره

ماشین پاچادری
مؤیفههس م ر

بریبر یژجه به دو م سک
یمسسن و محاط زیست

یژیمسیی پاو بانی آینده بر
مبنس ویبط یعلی

دسبلات عملاسیی ادن بری

مدیریت منسبع موذرک

آسابپریر یرمر

TVUL

0/19

0/16

0/16

0/19

0/19

0/19

0/20

عناتپریر د ارییط
محلی (دسبلات اباهسسز )

مرحلۀ طباعی

TNS

0/16

0/13

0/17

0/18

0/18

0/15

0/17

ولاد

ویکرد معاوذی پسیدی

SLA

0/19

0/17

0/18

0/20

0/19

0/19

0/17

انسسسیی ی مامرارین

چس چژب م سک یجذمسعی  -یوژیژ یا یسذروک

SESF

0/21

0/25

0/24

0/21

0/21

0/25

0/22

مسپسیدی وننده ساسذم

چس چژب م سک یمسسمی -محاط زیسذی

HSE

0/22

0/27

0/22

0/20

0/21

0/20

0/20

دسبلات انسسسیی عسمل

A

B

C

D

E

F

G

رشینههس  /معاس هس

(منبع :یسیذههس یحقاق)

آمده یز وش یحلال سلسله مرییبی  AHPد جدول ( )3و
یعمسل یبطۀ ( )3ییجسد اده یست.

جدول ( )6مسیریس ی یییمام مرمسل مژزون ی مویییسن
میدهد .یین مسیریس بس یسییذفسده یز وزن معاس هس بدسییت

جر ل  .6ماتمیس تصمیم نممال موز ن

ماشین پاچادری مؤیفههس
م ر

بریبر یژجه به دو م سک
یمسسن و محاط زیست

یژیمسیی پاو بانی آینده بر
مبنس ویبط یعلی

مرحلۀ طباعی

TNS

0/006

0/026

0/016

0/031

0/018

0/027

0/038

آسابپریر یرمر

TVUL

0/007

0/034

0/014

0/032

0/019

0/033

0/045

مدیریت منسبع موذرک

ویکرد معاوذی پسیدی

SLA

0/007

0/034

0/016

0/035

0/019

0/034

0/038

دسبلات عملاسیی ادن بری

عناتپریر د ارییط
محلی (دسبلات اباهسسز )

انسسسیی ی مامرارین
ولاد

چس چژب م سک یجذمسعی  -یوژیژ یا یسذروک

SESF

0/008

0/052

0/022

0/035

0/021

0/044

0/049

مسپسیدی وننده ساسذم

چس چژب م سک یمسسمی  -محاط زیسذی

HSE

0/008

0/056

0/019

0/035

0/021

0/036

0/045

دسبلات انسسسیی عسمل

A

B

C

D

E

F

G

رشینههس  /معاس هس

(منبع :یسیذههس یحقاق)

مجمژع م قسدیر مر مسل ایییدۀ مژزون بری مع اس هس
م بت ( 𝑖 )𝑆+و مجمژع مقسدیر مرمسل ایییدۀ مژزون بری

معاس هس منفی ( 𝑖 )𝑆−بری هر رشینه به صییژ ت جدیرسمه
بس یسییذفسده یز یبطههس ( )4و ( )5محسسییبه اییدمد و د
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جدول ( )7موسن دیده اده یست.
جر ل  .7مجموع مقادیم نممال شرۀ موز ن بمای معیارهای مثبت منف به صورت جراگانه بمای هم گزینه
مجمژع مقسدیر مرمسل اده مژزون
رشینههس

بری معاس هس منفی

بری معاس هس م بت
𝑖S+

مقدی

𝒊S−

مقدی

چس چژب م سک یمسسمی -محاط زیسذی

HSE

S+1

0/214

𝟏S−

0/008

چس چژب م سک یجذمسعی  -یوژیژ یا یسذروک

SESF

S+2

0/225

𝟐S−

0/008

ویکرد معاوذی پسیدی

SLA

S+3

0/179

𝟑S−

0/007

مرحلۀ طباعی

TNS

S+4

0/158

𝟒S−

0/006

آسابپریر یرمر

TVUL

S+5

0/180

𝟓S−

0/007

(منبع :یسیذههس یحقاق)

مقسدیر یویژیت یس یهمات مسبی ( 𝑖𝑄) بری هر چس چژب
یحلال  SESبس ی سذفسده یز یبطۀ ( )6محس سبه اد و مذسین
جر ل  .8اهمیت نسب

د جدول ( )8موسهده میاژد.

شاخص کم سودمنری رتبهبنری نهای گزینهها بم اساس ر ش تصمیمگیمی کویماس
یهمات مسبی ( 𝑖𝑄)

رشینههس

اسخ

سژدمند ( 𝑖𝑈)

یبهبند

چس چژب م سک یجذمسعی  -یوژیژ یا یسذروک

SESF

0/266

100

1

چس چژب م سک یمسسمی -محاط زیسذی

HSE

0/255

95/90

2

آسابپریر یرمر

TVUL

0/221

83/04

3

ویکرد معاوذی پسیدی

SLA

0/219

82/56

4

مرحلۀ طباعی

TNS

0/199

74/77

5

(منبع :یسیذههس یحقاق)

همچنان جدول ( )8مقدی سژدمند ومی ( 𝑖𝑈) بری
هر رشینه ی مویییسن میدهد وه بر یسیییسه آن یبهبند
وسملی یز چس چژبهس یحلال  SESمژ د مطسیعه بهدسییت
میآید .اییسخ ومی سییژدمند هر رشینه بس یسییذفسده یز
یبطۀ ( )7محسسبه اده یست .سپس چس چژبهس یحلال
 SESبس یریاب مشویی مقسدیر اسخ ومی سژدمند ( 𝑖𝑈)
مریب اییدمد .بهذرین یمذخسب چس چژب یحلال  SESبری
بر سییی یبعسد یمسییسمی د سییاسییذم منسبع موییذرک آب
زیرزمانی یییا آبخژین چییس چژب م ییسک یجذمییسعی –
یوژیژ یا یسییذروک ( )SESFبس اییسخ سییژدمند 100

یست و چس چژب م سکهس یمسسمی -محاط زیسذی ()HSE
بس اییسخ سییژدمند باو یز  95د صیید د یمذخسب دوک
دری دی د و آخرین یمذ خسب مربژط به چس چژب مرح لۀ
طباعی ( )TNSبس اسخ سژدمند  74/77یست.
بر ی سسه معاس هس ی مامرار مژ د مطسیعه د یین
یحقاق چس چژب م سک یجذ مسعی  -یوژیژ یا یسیییذروک
( )SESFیا چس چژب یحلالرری ] [2بس ویکرد یوخا ی
ی ست وه بر حکمریمی سط خرد یس محلی یمروش دی د و بس
یین ماسه یست وه مجمژعهی یز دژیعد محلی بری مژیقات
حکمریمی د سادن به یهدیف ساسسذی مریبط بس پسیدی
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ضییرو یسییت ] .[14یز م ر سییط بهوس رار و ماشین
ج هسنایییمژل بژدن یز مقبژی ات ز یسد د بان محق قسن

م ر میرارد و یمژیع مخذلفی یز بسزخژ دهس ی د د ون م سک
یجذمسعی و بان م سکهس یجذمسعی و یوژیژ یکی د زمسنهس

حژزۀ مدیریت منسبع طباعی برخژدی یسیییت .یز م ر معاس
بریبر یژجه به دو م سک یمسیییسن و محاط زیسیییت هر دو
م سک یجذ مسعی و یوژیژ یکی ی د عمق یکسییییسن مژ د
م طسی عه دری می دهد و ی قسبل بان م سک یجذ مسعی و م سک

و مقاییسههییس مخذلف مژ د یژجییه دری میدهیید .یین
چس چژب دورسمای بان سسخذس یجذمسعی و سسزمسن دویذی
ی د دیخییل م ییسک یجذمییسعی د م ر میرارمیید .م ییسک
یوژیژ یکی ی یز دیدرسه یمسسنمحژ میبانند بدین معنس

یوژیژ یکی یز طریق حل قه هس بسزخژ د و یرآی ند هس
یسدرار د م سک یم سسمی د پس س به یهااریت د سا سذم
م نسبع آب زیرزمانی آبخژین ی د م ر میرارد ب نسبریین
یژیمسیی پاوبانی ویبط بان م سک یجذمسعی و سیییاسیییذم
منسبع آب زیرزمانی آبخژین ی بر مبنس ویبط یعلی دی د.
همچنان دسبلات انسسسیی عژیمل مسپسیدی ونندۀ ساسذم یز
جمله ایییژک هس و عژیمل یسیییذرهزی بارون یز مرز م سک
یجذ مسعی – یوژیژ یا آبخژین (عژی مل بارونزی) مسم ند
یهااریت د بس ش و عژیمل یسییذرهزی د ونزی مسمند وضییع
هنجس هس یجذمسعی د سط محلی و یس یجری ساس ستهس
د سطژح بسال و د جهی وه م سک یجذمسعی (یز م ر بش ری
یکری و یسییذمری عسمل یسییذرهزی) د مژیجه بس یین عژیمل
مییژیمد یجربه وند ی دی د .یین چس چژب هر دو سیییط
ماکرو (بهرهبردی ین منسبع آب زیرزمانی) و مسورو (ساسذم
حکمریمی) سییطژح سییلسییلهمرییبی م سک یجذمسعی د م ر

وه به م سک یوژیژ یکی یز مق طه م ر مطلژب ات آن بری
یمسییسنهس ماسه میونند .پژیسیی د ون م سک یوژیژ یکی ی به
طژ صییری د م ر ممیرارمد هر چند وه م سک یجذمسعی
یهااریت د م سک یوژیژ یکی ی د طژل زمسن د ک میوند.
د مهسیت یین چس چژب زمسمی بهوس رریذه میایییژمد وه
یا مسیییئلۀ پاچادۀ یجذمسعی  -یوژیژ یا مژ د مطسیعه
دری رارد وه اییسمل یا دیدرسه پژیس د زمانۀ یجذمسعی و
ماش یعسمالت آن بس م سک یوژیژ یا یست.

میرارد به طژ وه سسخذس هس یجذمسعی و حکمریمی بر
محژۀ ی ذس بهرهبردی ین م نسبع آب زیرزمانی یأثار رری
هسییذند و یین بهرهبردی ین بس ییاژهس ذهنی و ی ییمامست
خژد د یجری ساس ستهس و دژیمان و ضع اده د سطژح
مسورو بر سیییاسیییذم حکمریمی یأثار می رری مد .بنسبریین
مییژیمد د ایینسسییسیی ی ییمامرارین ولاد د مدیریت
منسبع موذرک آب زیرزمانی مؤثر بساد.
یز سژ دیار بر یسسه طبقهبند چهس رسمه  Binderو
هم کس ین ( [2] )2013یز بان  10چس چژب معذبر یحل ال
م سکهس یجذمسعی – یوژیژ یا چس چژب م سک یجذمسعی-
یوژیژ یا یسیییذروک د دسیییذه چس چژب هس یکپس چه
وننییده (یلفاقی) دری دی د وییه یعییسمییل بان م ییسکهیس
یجذمسعی و یوژیژ یکی ی به صیییژ ت مذقسبل ( )S ↔ Eد

م طسبق بس م ریت ] [2علی ام مبژد یا چس چژب
جهسن امژل بهذرین رشینۀ منس سب به عنژین رسک یول د
م سار ییجسد یا ه سذی انس سی و پسیاسه دیده بری SES
چس چژب م سکهس یجذمسعی – یوژیژ یا یسذروک ()SESF
میبساد .زیری یین چس چژب ( )1ینهس چس چژبی یست وه به
یب عسد م سک هس یجذ مسعی و یوژیژ یا یقری بسز به اییی کل
یکسییسن پردیخذه یسییت؛ و ( )2چس چژبی ی بری یژسییعۀ
د جسیی مخذلف یز یعاانون ندری د سیییطژح مخذلف
مذمسیش وننده بهدسییت میدهد .یین مژضییژع بس یبهبند
چس چژب هس یحلال  SESو وسیییب بسالیرین ایییسخ
سییژدمند یژسییط م سک یجذمسعی – یوژیژ یا یسییذروک
همخژیمی دی د وه م وسن میدهد وش وژپریه مییژیمد بس
مژیق ات بری یمذ خسب چس چژب یحلال م سک یجذمسعی –
یوژیژ یا آبخژین بهوس برود.

 .4بحث و نتیجهگیری
هدف یز یم جسک یین یحقاق یمذ خسب بهذرین چس چژب
یحلال  SESبری یحلال یبعسد یمسییسمی د سییاسییذم منسبع
آب زیرزمانی یا آبخژین بس یسذفسده یز وش ی مامرار
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چند معاس ه وژپریه ی ست .بدین من ژ یبذدی بس ی سذفسده
یز مرو یدباست یحقاق و ویژریهس یجذمسعی و سییاسییذم
هاد ویژ یکی یا آبخژین و م ر مذخ یی ییسن منسبع آب و
محاط زیسییت  7معاس به عنژین معاس هس ی ییمامرار
یمذخسب و بس یسذفسده یز وش یحلال سلسله مرییبی ()AHP
وزن دهی ادمد .سپس بس ی سذفسده یز وش ی مامرار

یز منسبع آب زیرزمانی مییژیمد آن ی به سیییمت پسیدی
هدییت وند .عمق آب زیرزمانی (یز جمله سط یی سذسیی
آب) وافات آب زیرزمانی (یز جمله هدییت ییکذروماکی)
یعدید چسههس بهرهبردی ماشین یخلاۀ سیییسالمه و ماشین
بس ش به عنژین یا مذهار برونزی خس ج مرز یجذ مسعی-
یوژیژ یا آبخژین یز پس یمذر هس مهم و یأثار رری د زیر

وژپریه یمذخسب بهذرین چس چژب یحلال  SESیمجسک اد.
د یسذس پسس به سژیل یصلی پژوهو مذسین موسن دید
وه چس چژب م سک یجذمسعی – یوژیژ یا یسذروک ()SESF
بهذرین یمذخسب بری بر سیییی و یحلال یبعسد یمسیییسمی د
ساسذم منسبع موذرک آب زیرزمانی یا آبخژین یست .به
عبس یی دیار چس چژب م سک یجذمسعی – یوژیژ یا یسذروک
( )SESFم ییسک یجذمییسعی و یوژیژ یییا یییا آبخژین و

سا سذم منبع ه سذند .همچنان ماشین پاوبانیپریر
منسبع آب زیرزمانی آبخژین به محژ وه وویییسو ز بذژیمد
ماشین آبدهی چسه آب ووییسو ز خژد د آینده پاوبانی
وند د یمسیل و وسو زین بری یددیک جمعی د ی سذفسده یز
منسبع آبزیرزمانی آبخژین یأثاررری یست.

یعسمالت و پژیسیی بان آنهس ی بهذر به ی ییژیر میوویید و
م اسه ویدعبا نسمهیر یز بهرهبردی ین آبزیرزمانی م هسدهس و
سسزمسنهس یجرییی ساسستهس و دژیمان مریبط بس مدیریت
منسبع آبزیرزمانی و ساسذم هاد ویژ یا آبخژین ی یئه
میدهد .بر یسیییسه چس چژب م سک یجذمسعی -یوژیژ یا
یسیذروک ( )SESFیا آبخژین یز چهس زیر سیاسیذم منبع
( )RSوی حد هس منبع ( )RUوس برین ( )Uسیییاسیییذم
حکمریمی ( )GSی وکال اده ی ست وه د یدیمه هر یا یز
آنهس د بخو بهرهبردی یز منسبع آب و وسو ز یژ ضا
دیده میاژد:
زیمسیس م منبع ( )RSمنسبع آب زیرزمانی هسذند
وه یژسییط ووییسو زین (بس یسییذفسده یز چسههس مجسز و اار
مجسز) مژ د بهرهبردی دری میرارد .منسبع آب زیرزمانی
معمژالز یز م ر م کسمی وسییی عت ز یسد دی مد وه مژ جب
می اژد مذژین به یحذی مژ د پسیو دری دید و حریم ومی
و مکسمی موییخ ییی ی بری بردیاییت یز آن یعاان ورد.
و وسو زین بری یأمان معا وت و آب و وسو ز به مقدی
زیسد به منسبع آب زیرزمانی آبخژین ویبسییذه هسییذند وه
یین یمر مییژیمد منجر به بردیایییت باو یز حد یز منسبع
موذرک آب زیرزمانی اژد آن ی یز مسار پسیدی خس ج
وند و د مقسبل ساس سترری

صحا و وسهو بردی ات

دو زیمساایساا م کنشاا مان ( )Aو ساایساا م
حکممان ( )GSو ی عسمالت بان آن هس یویییک ال ده ندۀ
بخو یجذمسعی آبخژین هسذند .من ژ یز کنش مان ()A
ووسو زین مسیا چسه ووسو ز هسذند وه ماشین ویبسذای
معیسش آمیسن بیه منیسبع آب زیرزمانی یهمایت منبع ی
موخ میوند .دیمو و مارش محاط زیسذی ووسو زین
د انسخت منسسب و د ک وسیی آمسن یز ساسذم منسبع آب
زیرزمانی خژد یییأثاررییری یسییییت وییه مییژیمیید بییه
خژد سسزمسمدهی و حفسظت یز یین منسبع یژ سط و وسو زین
وما وند .ییاژ ی ییمامرار ووییسو زین د خ ییژص
سط زیر ووت و یمذخسب مژع ووت (یمذخسب ویۀ ددیمی
و سنذی یس مح ژالت ومآببر) بر ماشین بردی ات آمسن یز
منسبع آب زیرزمانی یأثاررری یسییت ضییمن یین وه یحت
یأثار دژیمان و سیاسسیتهس ییخسذ ایده سیطژح بسالیر د
ساسذم حکمریمی دری میرارد .ماشین یعذمسد و موس وت
یمسییجسک و سییرمسیه یجذمسعی بان ووییسو زین د مدیریت
پس یدی یز م نسبع مویییذرک آب زیرزمانی آبخژین دی ی
یهمات یسیییت .وجژد هبرین یجذمسعی مییژیمد وس برین ی
به سیییمت بردیایییت ومذر یز منسبع آب زیرزمانی و عدک
پارو یز ی عس ضیییست یخالدی (حفر چسه هس اار م جسز و
یضیییسیه بردیایییت یز چسه هس مجسز) هدییت وند .یعدید
ووسو ین مسیا چسه ووسو ز د سط آبخژین د سادن
به یژییق و یج مسع م ر د یم جسک ی ددی مست جمعی ج هت
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حفسظت یز سا سذم منسبع م وذرک آب زیرزمانی مییژیمد
یثریت م بت و منفی دی اذه بس اد .همچنان بسید یین مکذه

بردیاییییت یز منییسبع آب زیرزمانی مطییسبق بییس ییاژ
ی مامرار خژد ضمن یین وه یحت یأثار ساس ستهس و

ی د م ر دیایییت وه وویییسو زین بهرهبردی یز منسبع آب
زیرزمانی یا آبخژین مسهمان هسیییذ ند و بر یسییییسه
ویژری هس یجذ مسعی و یدذ ییییسد مییژین آ مسن ی د
دسیییذه هس و رروه هس مخذلف دری دی د وه یأثار و یجری

ی ییمامست مهسدهس بسالیر دری میرارمد بر ی ییمامست و
ساسسترری هس آنهس یأثار میرری مد.

ساسستهس سطژح والن حکمریمی بر هر یا یز رروههس
ووییسو زین مذفسوت یسییت .سی س م حکممان ( )GSد
سیط والن آن ی یمامرارمدرسن سیسخذس مدیریت منسبع
آب (وزی ت مارو) دری دی مد وه وظا فه یدوین دژیمان و
ساس ستهس ی بس یژجه به ارییط و ماسزهس دی مد .و د سط

زیم سی س م احر منبع ( )RUیین زیر سا سذم به
جریسن آب به عنژین ویحد منبع آب زیرزمانی یاییس ه دی د.
سیییاسیییذمهس منسبع آب زیرزمانی به دیال رسیییذردری
آبخژین و جر یسن آب زیرزمانی ثس بت ماسیییذ ند و دی ی
یحرک و حروت هسذند وه یین یمر یز م ر یسذروک یحذمسل
یدییدیک و ونو جمعی و خژدسییییسزمییسمییدهی د ماییسن
بهرهبردی ین آن ی وم میو ند .همچان بردیایییت آب یز

بعد عژیمل یجرییی سییسخذس مدیریت منسبع آب (یز جمله
اروت آب منطقهی سسزمسن جهسد ووسو ز دژهدأسیی
یسیییذسمدی و دیار سیییسزمسن هس) وجژد دی مد وه وظافه
یجرییی وردن دژیمان ی به عهده دی مد .یین سط یز سطژح

دسییمتهس مخذلف آبخژین (بسالدسییذی) ممکن یسییت بر
بردیات آب بر سسیر منسطق یأثار باری د .یین یعسمالت بان
ویحدهس م نسبع ممکن د صیییژ ت ی ی بسط دو آبخژین بس
یکدیار ماش وجژد دی اذه بس اد .حجم آب آبخژین به عنژین

سل سله مرییب بخو یجذمسعی آبخژین مهمیرین وظافه ی
بری یمذ قسل مقر یت به سیییسز مسن هس و م هسد هس دیار و
ووسو زین و ییجسد یعسمل ماسن آمسن بری یجرییی ادن یین
دژیمان و سییاسسییتهس ی دی د .ایینسسییسیی و یحلال اییبکۀ
یبسدل یطالعست و همکس د بان سیییسزمسن هس یجرییی
مریبط بس مدیریت منسبع آب د یا آبخژین جهت ی سذقری
مدیریت یکپس چه و موییس وذی منسبع آب ضییرو ت دی د .به
صیییژ ت ولی سیییسزمسنهس و مهسدهس دویذی د سیییسخذس
مدیریت منسبع آب بس سییاسسییترری و وضییع دژیمان د
خ ژص بهرهبردی و وسو زین یز منسبع آب زیرزمانی (یز
جمله :دژیمان یسیییسسیییی (دسمژن یژزیع عسدالمه منسبع آب)
دژیمان بهرهبردی (م ییب ونذرل هژاییمند یعاان حجم
آب دسبل بردیایییت سیییسیاسمه) دژیمان م س یی و مجسزیت
(یمسیییدید چسههس اارمجسز ونذرل حجمی یسیییذح یییسل
چسههس مجسز) ی یئه ساسستهس یوژیقی ووسو زین بری
وسهو بردیات یز منسبع آب زیرزمانی (یسذفسده یز ساسذم
آباس یحت یویییس یهاار ییاژ وویییت به مح یییژالت
ومآببر)) به صیییژ ت اار مسیییذقام بر ماشین و ییاژ

مذهار مریبه دومی وه ی سذروک د زیر سا سذم ویحد منبع
بس عنژین یعدید ویحد باسن ورده یسیییت بس یژجه به یهریۀ
م ییینژعی آبخژین ماشین بس ش و حجم بردیایییت هس ماش
محسسییبه میاییژد .دامترری و ی زش یدذ ییسد آب به
عنژین یکی یز مذهارهس یین زیرسییاسییذم بسییذه به هدف
آن یز جمله مجست آبخژین یهاار وفات آب یسییهام بهذر
آب بان سه بخو ووسو ز ارب و صنعت یس ییجسد بسزی
آب مذ فسوت یسییییت .د م هس یت ی عسمالت بان یین چ هس
زیرسیییاسیییذم د یا مژداعات ونو به مذسین پسیدی یس
عدک پس یدی م نسبع آب زیرزمانی یا آبخژین منجر
میرردد .ایییکل ( )2یحلال م سک یجذمسعی – یوژیژ یا
پاویینهسد یا آبخژین بس یسییذفسده یز چس چژب  SESFی
موسن میدهد.
چس چژب م سک یجذمسعی -یوژیژ یا یسییذروک ()SESF
بس ی یئه ممسیوییی سییسده و دسبل د ک یز زیرسییاسییذمهس
حکمریمی و ونوارین د بخو یجذمسعی و زیرساسذمهس
منبع و وی حد منبع د بخو یوژیژ یا یا آبخژین و
یعاان مؤیفه هس مربژط به هر زیرسیییاسیییذم و چاژمای

آمسن یز منسبع یثر می رری مد .وویییسو زین ماش بس

ی ی بسط آ مسن بس ی کدیار به اییی نس خت و د ک چاژمای

بهرهبردی
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یعسمالت و برهمکنوهس ماسن یعسیاتهس یمسسمی و منسبع
آبزیرزمانی یا آبخژین وما میوند .وه یین یمر زمانۀ
منسسبی بری یعریف حلقههس علّت – معلژیی ویبط ماسن
زیرسییاسییذمهس مدیسییسز ومّی جهت پاوبانی یثریت
د یزمدت ی یییمامرار هس ونژمی د آینده و د مهسیت
یعریف یسییذرییژ هس مدیریذی وس آمد بری مقسبله بس عدک

شکل  .2تحلیل نظام اج ماع
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دطعاتهس یوژیژ یکی و یجذمسعی ااردسبل یقلال و ییخسذ
ی یییم است مدیریذی بس هدف حفظ و پسیدی م نسبع آب
زیرزمانی یا آبخژین یسییییت .ب نسبریین یین چس چژب
مییژی مد به عنژین یا ضیییرو ت د م طسی عست یجذ مسعی
طرح هس مدیر یت م نسبع آب زیرزمانی یا م حدودۀ
مطسیعسیی بهوس رریذه اژد.

– اکولوژیک ییشنهادی یک آبخوان با اس فاده از چارچوب SESF
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چس چژب م سک یجذمسعی -یوژیژ یا یسییذروک ()SESF
بییه عنژین مذاجییۀ یین مطییسیعییه د بییهوییس رار وش

پرسونسمههس به صژ ت حأژ یژسط پژوهوار یهنمس
پرسونسمه جسمعی موذمل بر یژضاحست چس چژبهس یحلال

یمذخسب بهذرین چس چژب SES

ی مامرار وژپریه بری
د یحلال یعسمالت و برهکمنوهس یعسیاتهس ووسو زین
بس منسبع آبزیرزمانی یا آبخژین یز دیدرسه خبررسن یین
حژزه بس م ذسین م طسی عست ] [7د یدوین مدل یدی وی

( SESهمری بس سم اکل مذهارهس و ویبط بان آنهس) یدوین
اییید و به صیییژ ت جدیرسمه همریه پرسیییوییینسمه د یخذاس
پرسواژمدرسن دری رریت .همچنان د یین یحقاق یز وش
ی مامرار د یأس دطعی یسذفسده اد د حسیی وه باسن

هاد ویژ یی یجذمسعی حژضۀ آبریش موهد ] [23د یدوین
چس چژب هاد ویژ یجذمسعی بری بر سیییی یعسیاتهس
وویییسو زین یأثاررری بر وژچا ایییدن د یسچۀ ی وماه یز
طریق یرواب دیدهوسو و مدی سسز عسمل بناسن ] [34د
یلفاق پژیسیی یذس یمسسن د ی زیسبی یسا خوکسسیی بس
ویکرد ه اد ویژ یجذ مسعی و عس مل بن اسن همخژیمی و
ابسهت زیسد دی د .مذسین مطسیعۀ ] [7م وسن دید وه مدل
ید یوی هاد ویژ یجذمسعی د حژ ضۀ آبریش م وهد یز دو
سا سذم ی صلی طباعی و یم سسمی ی وکال اده ی ست وه به
چهس زیر سا سذم هاد ویژ یکی محاط زی سذی یجذمسعی
و یدذ سد دسبل یفکاا یست .مؤیفههس هر زیرساسذم بس
مرو م طسی عست ه اد ویژ یجذ مسعی و بر مب نس ماشین
یهم ات و یأثاررری ایییسن بر مژجژدیت آب (آب دسبل
دسذره د حژضه) یمذخسب ادمد وه وجژد دیدههس بلند
مدت ولاد یرین معاس و عسمل محدود ونننده د یمذخسب

دداق دأییسوت یژسییط خبررسن حژزۀ مژ د مطسیعه د دماس
ویدعی دی ی عدک دطعات یست .بنسبریین پاونهسد میاژد وه
د یحقاقست آینده یز وژپریه یسز و خسوسیییذر بس د م ر
رریذن عدک دطعات ی سذفسده اژد .به من ژ و وف دژیعد و
ی سذرییژ هس ممژمههس مژیق سا سذمهس منسبع م وذرک
د زمانۀ ونو جمعی و خژدسییسزمسمدهی د مدیریت منسبع
آب زیرزمانی یس یحلال ساسذمهس منسبع موذرک اکست
خژ ده د زمانۀ مدیریت پسیدی منسبع آب زیرزمانی پاونهسد
میایییژد مقاسسیییی جهت عملاسیی وردن چس چژب م سک
یجذمسعی -یوژیژ یا یسیییذروک ( )SESFطریحی ایییژد و بس
یلفاق وشهس م سحبه مامه سسخذس یسیذه عماق د سط
یا آبخژین مویییخ بهوس رریذه ایییژد .یسیییذفسده یز وش
ی ز یسبی ی نسسیییب جسمع ( )COPRASد یلفاق بس سیییسیر
وشهس ی یییمامرار چند معاس ه بری یمذخسب چس چژب
یحلال  SESمنسسیییب بری م سک یجذمسعی – یوژیژ یا یا

مؤیفههس مؤثر بر مژجژدیت آب بژد.
یز محدودیتهس یحقاق مییژین به عدک یمکسن دسذرسی
1
به خبررسن حژزۀ مژ د مطسیعه د دسیب وش رروه وسمژمی

آبخژین مییژیمد مفاد بسایید .همچنان پاویینهسد میاییژد
وزندهی معاس هس بس وش آمذروپی اییسمژن ماش یمجسک اییژد و
مذسین آن بس وش یرآیند یحلال سلسله مرییبی ( )AHPمژ د

یایییس ه ممژمد وه جهت یع یین محدودیت ضیییمن یکمال

مقسیسه دری رارد.
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