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 چکیده

-کارایی مناسب سیستم آب زیرزمینی نیازمند مدیریت یکپارچه منابع آب زیرزمینی با درنظرگیری ابعاد مختلف بهره

تواند ه وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی میدر سیستم آبخوان با توجه ب DPSIRبرداری است. رویکرد یکپارچه 

بخشی که توسط وزارت نیرو در حال اجراء است را ارتقاء بخشد. این رویکرد با درنظرگیری کارایی طرح تعادل

بخشی بکار تواند جهت تدوین سیاست سازگاری مناسب تعادلچهار بخش نیروی محرک، فشار، حالت و اثرات می

های کشور وارد شده که های محیطی و اقلیمی، اثرات زیست محیطی متعددی بر آبخوانتنش گرفته شود. با توجه به

بخشی منابع آب زیرزمینی بکار گرفته شده است. در این پژوهش ضمن پیشنهاد رویکرد یکپارچه طرح احیاء و تعادل

DPSIR گیری در رنظرگیری تصمیمبرداری بهینه با دها، سیاست سازگاری مناسب جهت بهرهبرای مدیریت آبخوان

-گیری میسطح عملیاتی تدوین و پیشنهاد شد. این رویکرد یکپارچه برای سیستم منابع آب زیرزمینی جهت تصمیم 4

 برداران و دولت در برداشته باشد.ابزار مناسبی را با حداقل تنش برای بهره تواند

 

 گیری چندمعیارهیمتصم بخشی،، تعادلDPSIR، مدیریت آب زیرزمینی کلمات کلیدی:
 

 مقدمه -1

های مختلف را از ها تنشهای منابع آب شده است. این بحرانهای مختلف انسانی و اقلیمی، سبب پیچیدگی در سیستمبحران

و رویکردهای  ها نیازمند ارزیابی دقیق با ابزارهایگیری در خصوص این بحرانهای مختلف بوجود آورده است. تصمیمدیدگاه

توان از مهمترین اقدامات برای افزایش آگاهی و شناخت وضعیت منابع آب پذیرفت. نتایج ارزیابی منابع آب را می .نوین است

ارزیابی وضعیت منابع آب با رویکرد  و مدیریت صحیح منابع آب موثر و ارزشمند است. ریزیارزیابی منابع آب جهت برنامه

باشد. یکی از ابزارهای تحلیل سیستمی منابع آب چارچوب تنش میی کنندهنیازمند درنظرگیری عوامل مختلف ایجاد ،سیستمی

DPSIR1 باشد. این چارچوب مدل مفهومی از ساختار سیستمی جهت یکپارچگی وضعیت منابع آب را در قالب مدل تصمیممی-
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تاری یک سیستم دارد برای ای کمتر از سه دهه در ارزیابی ساخدهد. این چارچوب که تاریخچهگیری را مورد تحلیل قرار می

، 1991های انسانی و محیط زیست دارد، توسط آزانس محیط زیست اروپا در سال نشان دادن روابط علت و معلول در سیستم

های مختلف در سیستم، از چهار بخش نیروی های ارائه داده شده به سیاستتدوین شده است. این چارچوب براساس پاسخ

 ].1[ات تشکیل شده استمحرک، فشار، حالت و اثر

ها رشد زیادی ، مصرف آب در این بخشمصارفهای مختلف جهت تامین با توجه به رشد جمعیت و نیاز به توسعه در بخش

در بخش کشاورزی بخصوص در مناطق خشک که تنها منبع تامین آن  ریزیمصرف آب بدون برنامهدر این شرایط  داشته است.

 51در طی دو دهه اخیر با کاهش حجم  شده است. های کشورشدن آبخوانو بحرانی فت شدیدمنابع زیرزمینی هستند، سبب ا

-ها، تاالبشدن بسیاری از منابع آب زیرزمینی، رودخانههای کشور سبب خشکی استاتیک آبخوانمیلیارد مترمکعب از ذخیره

کیلومتر شبکه آبفا،  012222استفاده بیش از ها، باغات و اراضی کشاورز، افت کیفی منابع آب زیرزمینی، نشست زمین، بال

های یکی از برنامه مهاجرت و حاشیه نشینی، به خطر افتادن امنیت سیاسی، افزایش مصرف انرژی و سایر پیامدها را داشته است.

که در حال اجراء  باشدمیبرنامه پایداری منابع آب زیرزمینی در کالیفرنیای آمریکا ی منابع آب زیرزمینی در سطح دنیا، پایدار

ساله، جهت مدیریت پایدار آب زیرزمینی یک چارچوب  02گام زمانی  درنظرگرفتنشروع و به  0212این برنامه در سال  است.

 سازی طرح و راهکارها با مشارکت کشاورزان منطقه تدوین کرده است.اجرایی جهت پیاده

این برون رفت از  جهت بخشیهای تعادلطرح ارائه ،شوردر سطح منطقه و کآب  گیرانتصمیم در پی ایجاد این وضعیت

. ارائه سناریوهای مختلف جهت تعادل بخشی بدون توجه به میزان اثرگذاری و ارزیابی پایداری آبخوان دادندرا ارائه وضعیت 

منابع  یکپارچگی دربا رویکرد  DPSIRسیستمی  استفاده از چارچوباثربخشی باالیی را داشته باشد. تواند نمیبصورت سیستمی 

های مختلف سیستم را در قبال حاالت مختلف ارائه و در نهایت بهترین پاسخ مناسب را العملتواند عکسمی آب زیرزمینی

 دهد.برداری آب زیرزمینی نشان میدر سیستم بهره DPSIR( نمای کلی از چارچوب مدل مفهومی 1تدوین کند. شکل )

تحت تاثیر نیروی محرکه ناشی از فرآیندهای هیدرولوژیکی قرار  ،DPSIRرویکرد یکپارچه  یک سیستم منابع آب زیرزمینی در

ن فرآیندها در میزان تامین آب به عنوان یک نیروی فشاری تاثیرگذار بوده و سبب ایجاد حاالت مختلف تغییرات آداشته که 

نیروی محرکه و حالت سبب اثرات مختلف زیست شود. ساختار ایجاد شده از فشار، کمی و کیفی در منابع آب زیرزمینی می

شود و در هر شرایط العمل ارزیابی میشود. این ساختار بصورت یکپارچه بصورت عمل و عکسمحیطی در سیستم منابع آب می

 .گیردقرار میارزیابی مورد مختلف و اثرات آن  هایپاسخ

برداران آب در این بخش با توجه به این موضوع که بهره  دهد کهتحلیل سیستمی یک ساختار منابع آب زیرزمینی نشان می

های مختلف رویکرد یکپارچه برداران در احیاء و توسعه منابع آب زیرزمینی در عنوان پاسخکشاورزان هستند لذا مشارکت بهره

DPSIR دهد که د نشان میگیری مواجه هستنمهم است. بررسی شرایط موجود در مناطقی که با بحران آب زیرزمینی و تصمیم

میزان تقاضای آب در مقابل آب در دسترس رشد زیادی داشته است. افزایش این نسبت به مفهوم تنش بیشتر به منابع آب 

 شود.زیرزمینی می



 

 
 

 در سیستم منابع آب زیرزمینی DPSIRنمای کلی از رویکرد  (: 1شکل)

 

، توسعه اقتصادی را به همراه داشته اما جوابگوی میزان رشد جمعیت با توجه به سطح اگرچه افزایش برداشت آب زیرزمینی

وری آب نبوده است. وضعیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بوجود آمده در شرایط بحرانی بودن برداشت از آب بهره

اهش کیفیت آب زیرزمینی و زیرزمینی سبب ناپایداری اکوسیستم منطقه و کاهش منابع آب زیرزمینی، افت آبخوان، ک

بایست در این شرایط پاسخ یک سیستم می های اطراف را در بر داشته است.های اقتصادی و اجتماعی به حوضهوابستگی

برای مدیریت آب  DPSIRبراساس نیازهای منطقه تدوین شود. با توجه به در نظرگیری ابعاد مختلف رویکرد یکپارچه 

بایست براساس معیارهای مختلف فنی، اقتصادی و اجتماعی و یا اسخ به اثرات مختلف میگیری جهت پزیرزمینی، تصمیم

تواند با درگرفتن ابعاد گیری براساس معیارهای مختلف میبطورکلی بصورت چندمعیاره مورد سنجش قرار گیرد. تصمیم

-برداران و متولیان آب به عنوان تصمیمبهره باشد. کشاورزان به عنوانمنابع آب زیرزمینی موثر میمختلف تاثیرگذار در سیستم 

گیران، دارای معیارهای مختلف جهت ارائه رویکرد پایدار برای منابع آب زیرزمینی هستند. مهمترین معیار کشاورزان رشد 

عیاراصلی ها به عنوان مشدید امرومعاش با اقتصاد سبب درنظرگرفتن این معیار و در پایداری آبخواناقتصادی بوده و وابستگی 

گیری دو بخش درگیر با تنش آبی، تصمیم مختلف در این شرایط با در نظرگفتن معیارهایگیر دولتی است. بخش تصمیم

  سنجش و نتایج مناسبی را نشان دهد. DPSIRتواند با رویکرد یکپارچه می هر منطقهپایداری مناسب در خصوص 

 

 هاتحلیل یافته -2

 بررسی وضعیت منابع آب -2-1



 
-برنامه از منابع آب زیرزمینی در کشور سبب بحران شده است. این بحران زمانی تشدید شده که خشکسالیرداری بیببهره

محدوده  222ها همراه بوده است. این بحران سبب شده تا بیش از های اخیر نیز همراه با عدم مدیریت صحیح آبخوان

ها بخصوص در ها و بیالن منفی آبخوانبیش از توان آبخوان برداریمطالعاتی کشور ممنوعه و بحرانی معرفی شود. بهره

وابستگی شدید کشور به منابع آب . ]0[ بخش مرکزی کشور که وابستگی شدید به منابع آب زیرزمینی دارد مشهودتر است

-هرهبرداری و مشکالت ناشی از ب، رشد جمعیت سبب شده تا وضعیت بهره0212زیرزمینی براساس گزارش فائو در سال 

آبخوان کشور با  02دهد. براین اساس تنها های کشور نشان می( وضعیت افت را در آبخوان0برداری تشدید شود. شکل )

ها، اکثراً در بخش آبخوان کشور با افت بیش از یک متر در سال مواجه هستند که این آبخوان 132افت مواجه نبوده و 

 س هستند)بخش مرکزی کشور(.کوه البرز و بخش شمال شرقی زاگرجنوبی رشته

 

 
 ]3[های کشور از نظر افتوضعیت آبخوان (:0شکل)

 

 1گیری چند معیارهتصمیم -2-2

سطح عملیاتی تعریف شده  2بخشی منابع آب زیرزمینی کشور در رسیدن به هدف طرح تعادل تدوین یک برنامه عملیاتی جهت

باشد که هر سطح براساس سطح برنامه عملیاتی می 2برداران هر دشت است. سطح ملی، سطح استانی، سطح دشت و سطح بهره

یک هدف قرار گرفته است. در سطح ملی، هدف تامین امنیت سیاسی و اقتصادی و عدم وابستگی کشور، در سطح استانی هدف 

های رسیدن تنشهای مدیریتی ، در سطح  دشت پایداری آبخوان به عنوان هدف اصلی و حداقل رشد اقتصادی و کاهش تنش

گیری، برداران دشت است. با توجه به سطوح مختلف معیارهای تصمیماجتماعی به عنوان هدف اصلی در مدیریت در سطح بهره

برداری بهینه در مقابل حداکثر سود اقتصادی ی مناسب را جهت بهرهتواند گزینهگیری چندمعیاره میاستفاده از روشهای تصمیم

                                                           
1 Multi Criteria Decision Making 



 
و از  AHP ،TOPSIS ،ELECTRE ،PROMETHEEتنش اجتماعی است را بدست آورد. روشهای  که بالتبع آب کمترین

گیری چندمعیاره است. همچنین با توجه به رویکرد عدم قطعیت و مبنای احتماالتی پارامترهای مختلف جمله روشهای تصمیم

  گیری استفاده کرد.های فازی نیز برای تصمیمتوان از تلفیق روشمی

 

 DPSIRیکرد سیستم یکپارچه روتدوین  -3

فشارهای  بایست تدوین شود.ها میمدیریت منابع آب زیرزمینی براساس وضعیت پایداری آبخوان در DPSIRرویکرد یکپارچه 

-برداری بیبهره، عرضه و تقاضا رشد جمعیت، عدم مدیریتاست. وارده شده به آبخوان از دو منظر کمی و کیفی تاثیرگذار 

و غیره از جمله فشارهای وارده به سیستم منابع آب بخصوص منابع آب زیرزمینی است. تاثیر این  یم، تغییر کاربریتغییر اقلرویه، 

گیری وزارت نیرو )وزارت آب و برق سابق( تاکنون حاکی از کسری که ابتدای شکل 1322ها از سال ها بر مخازن آبخوانفشار

 دهد.تغییرات کسری مخازن آب زیرزمینی را نشان می( روند 3باشد. شکل )میلیاردمترمکعبی می 101

 

 
 ]0[ روند تغییرات کسری مخزن آب زیرزمینی در کشور (:3شکل)

 
های اخیر در چنین شرایطی با توجه به قرارگیری کشور در اقلیم خشک و تابع بودن منابع تغذیه از نزوالت آسمانی، خشکسالی

ع توزیع زمانی و مکانی نزوالت شده است. بطوریکه عالوه بر افزایش وقایع حدی و همراه با گرمایش زمین سبب تغییرات در نو

کاهش میزان بارندگی، طول دوره خشکسالی نیز همراه با فشارهای محیطی افزایش داشته است. تغییرات ایجاد شده در نیروی 

، ]1و  2[ افت سفره و کاهش حجم آبخوانبرداری بوجود آورده است. محرکه رویکرد یکپارچه حاالت مختلفی را از نظر بهره

 منفیاز جمله حاالت ، ]12و  9[ ، نشست زمین ]2[های آب شور ساحلی و کویری ، تهاجم جبهه]5و  1[کاهش کیفیت آب 

گیری در خصوص تصمیم .های اخیر بوجود آمده استباشد که در مناطق مختلف کشور در دههمیبرمحیط زیست  بوجود آمده

ریزی صحیح با رویکرد سیستمی جهت مدیریت منابع آب ها، نیازمند یک برنامهمنفی ارائه شده در آبخوانکاهش اثرات 



 
های ضمن کاهش تنش توانگیری چندمعیاره میبا تصمیم DPSIRزیرزمینی است. بر مبنای رویکرد سیستمی یکپارچه 

برداری از منابع آب زیرزمینی، ایجاد نیروهای ن بهره، اثرات منفی زیست محیطی را کاهش داد. تدوین اصول و قوانیاجتماعی

-سازی الگوی کشت، نوین سازی سیستموری باالی منابع آب ) بهینهحفاظتی منابع آب، استفاده از راهکارهایی نوین جهت بهره

ارتقاء سیستم  های زیست محیطی، های انتقال، کشت بر مبنای کمیت و کیفیت آب و غیره(، تامین صحیح نیاز آبی و حقابه

تواند به بخشی منابع آب زیرزمینی میباشد که در کنار طرح تعادلمدیریتی و نیروی انسانی و غیره از جمله راهکارهایی می

ایجاد یک سیستم یکپارچه مدیریتی  راهکارهای پاسخ به سیستم یا سازگاری باشد. تدوین راهکارهای سازگاری با عنوان

DPSIR براین اساس  کند.گیری چند معیاره را فراهم میدر سطوح مختلف عملیاتی با تصمیم تنشدن رسانحداقل  برای به

( این ساختار پیشنهادی 2های زیر باشد که در شکل )بایست دارای گامساختار پیشنهادی جهت تدوین این سیستم یکپارچه می

 ارائه شده است.

های های منابع آب، داشتن دادهه عملیاتی جهت مدیریت سیستمهای پایه منابع آب: لزوم تهیه یک برناممدیریت داده -1

مدیریت یک سیستم نیازمند تهیه یک بانک اطالعاتی کامل و مطمئن جهت تحلیل وضعیت فعلی باشد. منابع آب می

 باشد.و روند تغییرات می

: با توجه به سطوح گیریسطح تصمیم 2های مختلف در های بحرانی و ارزیابی تنششناسایی و اولویت دهی آبخوان -0

های آبی، جمعیتی و زیست تنش های کشور براساس شاخصبندی آبخوانگیری، شناسایی و اولویتمختلف تصمیم

 شود. های بحرانی انتخاب میمحیطی انجام و آبخوان

ی هاگیری شاخصگیری: با توجه به سطوح مختلف تصمیمبرای سطوح مختلف تصمیممختلف  انتخاب معیارهای -3

 شود.ها تعریف میفنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای آبخوان

ها و راهکارهای : با توجه به بررسی و اثربخشی سیاستسازی )در صورت لزوم(بهینه -سازی های شبیهاستفاده از مدل -2

-اشته باشد میالعمل )پاسخ( راهکارهای سازگاری را دگویی به عکسسازگاری، تدوین یک مدل که قابلیت پاسخ

و یا مدل های پیش  MODFLOWاین مدل های میتواند شامل مدل های تجاری موجود مانند  بایست انتخاب شود.

  .]11[بینی هوشمند مانند شبکه ها بیزین یا شبکه های عصبی و غیره باشد 

-یف شده، روش تصمیمهای پایداری: با توجه به معیارهای تعرگیری چندمعیاره و تعیین شاخصانتخاب روش تصمیم -1

 شود.گیری تعیین و معیارهای مدل تدوین می

های مختلف و بررسی اثربخشی: با توجه به وضعیت کمی و کیفی آبخوان، وضعیت اجتماعی، ارزیابی سیاست -1

ها با استفاده از مدل اقتصادی و زیست محیطی، راهکارهای سازگاری با شرایط موجود تدوین و اثربخشی این سیاست

 شود.یز میآنال

تلف، های مخصوص راهکارهای سازگاری: پس از آنالیز سیاستگیری در خها و تصمیمتحلیل حساسیت سیاست -5

گیری با اجتماعی جهت رسیدن به پایداری در سطوح مختلف تصمیم-های اقتصادیتحلیل حساسیت برمبنای سیاست

 شود.رویکرد یکپارچه تدوین می
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