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 .1سرآغاز

درآمده و در دورة کافی و ش ایط عادی و محیطیی تشیکیل

تاالب ارتباط میان خشکی و آب است .کنوانسییون رامسی

شده و دارای توالی لیستی است .این مج وعی اکوسیسیت

در سال  ۱۷۹۱تیاالب را هی عنیوان منیا پ تسیت هیات ی

دارای جوامعی ال گیاهان و جانوران ویژه اسیت کی امکیان

م داهی آهگی های بیعی ییا منینوعی دای یی ییا مو یت

سالگاری در چنین ش ایطی را دارا اسیت ال بییل می داب

دارای آب ساکن یا جاری شیی ین نی ی شیور و الج ی

هییات

منا پ دارای آبهای دریایی تع یف ک د ک ع پ آنهیا در

تاالب ها دارای ارلش های متعددی ال ج

 :تغذی آبهای

حالت جذر کامل ک ت ال  ۶مت هاشد .ک یسیون تاالبهیای

لی لمینی کنت ل سی ب لیستگاه مناسی

حییا وحی

کشییور نی ی در سییال  ۱۶۶۱تییاالب را ناحی ی ای ال مظییاه

ارلشهای محیطلیستی تثبیت تپ های شنی ج یوگی ی ال

بیعی خدادادی تع یف ک ده است کی در رونید تییدای
خاک آن ها آب های سطحی و لی لمینی هی صیور
* نویسنده مسئول:

ه کیی آبهنییدان و اجاویییدی دلجییوان .)۱۶۷۱

گست ش کوی هستند اف مان منطفی .)۱۶۷۱

اشیبا
Email: sm.hosseini1@ut.ac.ir

 962

دورة 54



شمارة 2



تابستان 8931

تاالب لریوار ها مساحت  ۱۱۱۱هکتار در غی ب اسیتان

هیشت میکند و وظیفة هغ نج مدی یت منیاهع آب را تشیدید

م ک ی شه ستان م یوان ی ار دارد .آب

می کند .ایان ه تون و الی اهت میا )۱۱۱۱در تژوهشی تحت

ک دستان در هخ

ییپ چشی هیای لی لمینیی خودجیوش و

این تاالب ال

عنوان «ک بود انطبا در مدی یت منیاهع آب» هی ضی ور

رودخان های مخت ف تأمین می شود .این تیاالب هیا فیون و

انطبا مدی یت مناهع آب هیا کنوانسییون جهیانی آبوهیوا

ف وری غنی و داشتن گیاهان و جانوران هیومی و ک ییاب و

میت دالند .ه چنین عدد ا ینان ال شی ایط آینیده اتی ا

وجود ت ندگان مهاج هی عنیوان تیاالهی هیین ال یی حیای
اه یت است؛ اما رشد هی الحد شه نشینی و دخالتهیای
انسان و تغیی ا

ش ایط ا ی ی آینده این تیاالب را تهدیید

مناهع تهدییدا
تغیی ا

تغییی ا

آبوهوایی را الج

ا ی یی و شیواهد موجیود آثیار
ع ی میدانند ک ه تسی یع

این انطبا تأکید دارنید .مح دحسیین هی اری و ه کیاران

می کند .الآنجیایی کی کشیور ایی ان دارای شی ایط ا ی یی

ا )۱۶۷۲در تژوهشی تحت عنوان «تح یل مسیایل دریاچی

خشک و نی خشک است و در لم ة کشورهای آسی تذی

لریبار در هست مدی یت یکپارچة مناهع آب حوضة آه ی آن

ه لحاظ تغیی ا

ا ی ی ار دارد؛ چنانچی در ی

هیای

ها استفاده ال رویک د مشیارکت گی وداران» هی ایین نتیجی

شه ی هی مسیایل اکولیوییکی توجی شیایانی نشیود ایین

رسیدند ک تعدد گ وداران در مسایل می تبط هیا دریاچی و

س مای های لیستمحیطی م ی و هینال ی روه لوال رفتی

ناه اهنگی های محسوس هین آن ها ال عوامل مه در هی ول

و ناهود میشوند .حفظ و احیای تاالبها تنهیا هیا میدی یت

و تشدید مشک

حوضة آه ی آنها امکانتذی اسیت .هیدا ایین تیژوه ؛

اس عی ی ا )۱۶۷۱تژوهشی تحت عنوان «تأثی خشکسیالی

ک یی و

ه دریاچ ها و فعالیتهای واهست هی آن امطالعیة میوردی:

مدی یت مناهع آب در کنت ل تغیی ا

ه رسی نق

کیفی مناهع آب ناشی ال تغیی ا

ا ی یی در حوضیة آه یی

تاالب لریوار است.

لیستمحیطی این حوض هستند .ناهید

دریاچة لریوار-م یوان)» انجاد داد .نتایج این تژوه

نشان

دادند ک خشکسالی النظ ک یی و کیفیی هی آب دریاچی

لیا جون و ه کاران ا )۱۱۱۹در تژوهشی تحت عنیوان

تأثی منفیی گذاشیت اسیت .آبهیای لی لمینیی نیی رونید

آب وهیوا و منیاهع آب :مطالعیة میوردی مانسیون

کاهشی داشت است .آلاده صیالحی و ه کیاران ا )۱۶۷۱در

«تغیی ا

ش ی منطق چین» ه تأثی تغیی ا
آب و تغیی ا
تغیی ا

آب وهوایی در چ خیة

تژوه

«تاالب لریوار تحیت تیأثی تغییی ا

مناهع در این منطق ت داختنید و ال مشیاهدة

تغیی ا

ا ی ی این حوض در ده های اخی ت داختند .این

متقاهیل

تژوه

آبوهیوایی نتیجی گ فتنید کی ا یداما

تطاهپ تیذی هی منظیور کیاه
مخییا ا

تغیی در ول دورة رشد تغیی ا

ا ی یی» هی
دمیایی تغییی

آسیی تیذی ی منیاهع آب و

در می ان هارندگی ر وهت نسبی تعداد رولهای هارنیدگی

می تبط هییا آن ضی وری اسییت .ای یین شییامی و

ه فی یخبندان و تعداد رولهیای هیا گ دوغبیار موردتوجی

ه کاران ا )۱۱۱۲تژوهشی تحت عنوان «تغییی آبوهیوا و
مدی یت مناهع آب در ش ال رودخان سیانتاک ول آری ونیا»
انجییاد دادنیید .در اییین تییژوه

تییأثی تغیییی ا

ا ی ییی

ار گ فتند .درمج و تژوه های تیشین نشان مییدهنید
ک تغیی ا

آب و هوایی در س اس جهان ه مناهع آب تأثی

منفی داشت اند و ه ض ور

میدی یت صیحیو و اثی هخ

تی هینیشده ه مدی یت مناهع آب منطقی ای ه رسیی شید.

مناهع آب ه ای تطبیپتذی ی هیا تغییی ا

تج ی وتح یل آن ها ه احت ال تایین ه ای لمسیتانهیای هیا

آسی تذی ی این مناهع اشاره داشت اند .تژوه های گذشیت

هارش متوسط داللت دارد .در این تژوه

تغیی در ذخیی ه

و شاری مجدد آبهای لی لمینی ه آورد شید .آنهیا نتیجی
گ فتند ک تی هینیهای تغیی ا

ا ی ی عدد طعیتهیا را

در ارتباط ها دریاچة لریوار ه تغیی ا

ا ی یی و کیاه
ک ی و کیفی منیاهع

آب در حوضة آه ی لریوار اشاره دارند و نشاندهندة عیدد
وجود مدی یت یکپارچة مناهع آب در این حوضی هسیتند؛
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هناه این هاید ه چگونگی ع ک د میدی یت منیاهع آب ایین
حوض ت داخت تا ع ت آسی تذی ی رولاف ون این حوض

دریاچی هی معنییای حفییظ یییا هالگ دانییدن شی ایط بیعییی
الدسترفت یا در حیال تخ یی

ییک دریاچی رویکی دی

تیدا شود .در ایین لمینی ؛ تژوهشیی کی میی ان اث گیذاری

نوین در دان

مدی یت مناهع آب ه حفظ و احیای ک یت و کیفیت منیاهع

دریاچی هییا تق یب یاً در دهی  ۱۷۹۱هی دلیییل تغذیی گ ایییی

نگ فت است.

آب را ه رسی کند صور

مهندسی دریاچ ها ه ش ار مییرود .احییای

تیک ه های آهی موردتوج

ار گ فت .هعد ال ورود دییدگاه

مدی یت یکپارچ منیاهع آب در اواخی دهی  ۱۷۷۱تفکی
مدیریت منابع آب

حاک ال رویک دهای مهندسی و فی یکیی هی رویک دهیای

مدی یت ف اگ د ه کارگی ی مؤث و کارآمید منیاهع میادی و

مدی یتی ه ای حل مسایل ک ی و کیفی در دریاچ ها سیو

انسانی ه مبنای یک نظاد ارلشی تذی فت شده است کی ال
یپ ه نام ریی ی سیالماندهی هسییج منیاهع و امکانیا
هییدایت و کنتیی ل ع یییا
تعیییینشییده صییور

تیی ال آب

داده شیید اه ی اری و ه کییاران  .)۱۶۷۲کییاه

دریاچ ها و تاالبها ه دالیل متفاوتی مانند توسعة اراضیی

هیی ای دسییتیاهی هیی اهییداا

کشاورلی ه داشت هیشت ال ج یان رودخان در تاییندست

میییگییی د ارضییاییان .)۸ :۱۶۷۱

ا ی ی اتفا میافتد .می ان تغیی سیطو

و ه چنین تغیی ا

صاح نظ ان مدی یت را هنی انجیاد امیور هیا و هی وسیی

آب دریاچ ها را میتوان ها استفاده ال شیاخصهیایی ماننید

دیگ ان توصییف کی ده گ وهیی میدی یت را ع ی و هنی

شییاخص  ۱NDVIاشییاخص توشیی

گیییاهی ن مییال) ۱و

ه اهنگی کوش ها و مساعی اعضای سالمان و اسیتفاده ال

 ۶NDWIاشاخص آب تفاض ی ن مال شده) ۱ه رسیی کی د

مناهع ه ای نیل ه اهداا معین دانست گ وهی دیگی آن را

الادگییییوه ی و امییییامی  .)۱۶۷۲اییییین دو شییییاخص

انجاد وظیایفی چیون ه نامی ریی ی سیالماندهی

شییاخصهییایی ک ییی هسییتند .شییاخص  NDVIشییاخص

رهب ی ه اهنگی و کنت ل هیان کی دهانید .یکیی ال ع یای

گ افیکی سادهای است ک در تح یلها و انیدالهگیی یهیای

در ال

مدی یت و ا تناد مدی یت را تن ی گی ی دانسیت و آن را
ههت ین و اصیل ت ین نق

مدی

داد ک ده است االیوانی

 .)۱۶۷۱حیییدود  ۱۶درصییید ال مسیییاحت کشیییور دارای

سنج

ال دور و ارلیاهی وجیود ییا عیدد وجیود توشی

گیاهی یک منطق کاره د دارد .ال ج
NDVIمطالعیا

کاره دهای شاخص

هیاهیانلداییی و خشکسیالی حفاظیت ال

آبوهوای کوهستانی و س د  ۱۱درصید دارای آبوهیوای

محیطلیست مدلسیالی آب و هیوایی بقی هنیدی آب و

معتییدل و حییدود  ۹۶درصیید دارای آبوهییوای خشییک و

هوایی و  ...است .شاخص  NDWIیکی ال شیاخص هیای

نی خشک است؛ هناه این حفاظت ال مناهع آب و میدی یت

آب اسیت.

آن ها وظیفة هسیار مه یی اسیت کی هی دوش کارشناسیان

سنج

ال دوری است ک حساس ه تغییی ا

NDWIهیا اسیتفاده ال انعکاسیا

میادون می ن دییک و

متخنص اسیت اتورمح یدی و ه کیاران  .)۱۶۸۸منیاهع

مادون م ها ول موج کوتاه محاسب میشود الادگوه ی

بیعی ه انداله ه ک لییاد هاشیند یی ف اینید رشید و

و امامی  .)۲ :۱۶۷۲کیفیت آب در اکوسیست هیای آهیی هیا

توسعة شه ها امکان ناهودی و هدر رفتن آنها وجود دارد؛

تارامت های فی یکی شی یایی و هیولوییکی ه رسی میشیود

هناه این ه سو ها رشید و توسیعة شیه ها منیاهع بیعیی و

) .(Sargaonkar & Deshpande, 2003هی ای انیدالهگیی ی

ه ویژه مناهع آب هاید ه درستی میدی یت شیوند .یی ی ن

ش ایط کیفیی منیاهع آب ال شیاخصهیای کیفیی ه چیون

گذشت هسیاری ال تاالبهیا کی سی مای هیای م یی کشیور

شیییییییاخص ۹OWQI ۶NSFWQI ۲BCWQIو

۸

هستند خشکشده اند .ه منظیور حفاظیت ال دریاچی هیا و

استفاده میشود ااه اهی تور و مح دلاده .)۱۶۷۱

تاالبها مدی یت یکپارچة مناهع آب ض وری است .احیای

CWQI

 965

دورة 54



شمارة 2



تابستان 8931

مدل مفهومی پژوهش
ها توج ه مطالعا

صور

مطاهپ شکل  ۱است و شاخصهای م تبط ها هی متغیی در
گ فت مدل مفهیومی تیژوه

جدول  ۱نشان دادهشده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
جدول  .1متغیرها و شاخصهای پژوهش

متغی

مؤلف

کداختناری
شاخص

شاخص
ه نام ری ی ه ای هه هه داری عادالن مسیت

و تاییدار ال منیاهع

آب
استق ار سیست مدی یت کیفیت آب
اتخاذ تداهی مؤث ه ای حفظ حوضة آه یی ال خطی ا

PL2

ناشیی ال

فاض بهای شه ی
اتخاذ تداهی مؤث جهت حفظ حوض آه ی ال خط ا

ناشیی ال

فاض بهای صنعتی
مدی یت مناهع آب

ه نام ری ی

اتخاذ تداهی مؤث ه ای حفظ حوضة آه یی ال خطی ا

ناشیی ال

فاض بهای کشاورلی
مدی یت آب هارشها
ایجییاد تعییادل میییان هه ی هوری ا تنییادی عییدالت اجت ییاعی و
تایداری لیستمحیطی
ه نام ری ی ه ای استفاده ال ه ل آبها و رواناب تشتهادها
ه نام ری ی ه جانب ه ای رفع نیالهای ه ندمد جامعی هیا حفیظ
مناهع ا تنادی و حفظ ش ایط اکولوییکی تیک ههای آهی

PL1

PL3

PL4

PL5
PL6
PL7
PL8
PL9

نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و ...

 964

سمیرا جاویدی دلجوان ،سید محمد حسینی

جدول  .1متغیرها و شاخصهای پژوهش
ادامه جدول  .1متغیرها و شاخصهای پژوهش

متغی

مؤلف

کد اختناری

شاخص

شاخص

تعیین مسایل مدی یت مناهع تیک ههای آهی

PL10

ه نام ری ی ه ای کنت ل و ج وگی ی ال آلودگی مناهع آب

PL11

ییپ میدی یت

ه نام ری ی ه ای دست سی ه گیانی هی آب ال
مشارکتی
ههبود سیاستها و چارچوبهای سالمانی
ه نام ری ی ه ای ایجاد لی ساختهای متناس
آب موردنیال در ه هخ

PL13

هیا ویژگییهیای

النظ ک یت و کیفیت

ه نام ری ی ه ای یکپارچگی سیالمانی و فی یکیی مییان سیسیت
تأمین آب و ج عآوری فاض ب سطحی
تدوین الگوی ههین من ا مناهع آب در هخ های مخت ف
تدوین وانین و مق را

م تبط ها هخ

آب و فاض ب

PL16
PL17

ه رسی گ ین های مخت ف من ا مناهع آب

PL19

ج

مست

ه ای تنظی آبهها در ت امی هخ های من فی

PL20

ساختار سالمانی

OR1

مشارکتهای م دمی و هخ

خنوصی

OR2

ه اهنگی رواهط دستگاههای م تبط ها مناهع آب هاه
دیدگاه هیین هخشیی هی ای تنی ی گیی ی هیا ت کیی

OR3

اختییار و

مسئولیت
تخنیص ههین مناهع آب ه هخ های ا تنیادی و اجت یاعی و
صنعتی و کشاورلی و منا پ جغ افیایی
ح ایت ال هخ

هدایت

PL15

ه نام ری ی ه ای استفاده مجدد ال تساب

اص

رهبیییی ی و

PL14

PL18

وضع مق را

سالماندهی

PL12

OR4

OR5

خنوصی

LE1

مدی یت فاض ب و رواناب

LE2

مدی یت تقاضای آب

LE3

ت ویج الگوی ههین من ا مناهع آب در هخ های مخت ف

LE4

انجاد امور تحقیقاتی ها صنعت آب و ارتقای سطو ع ی کارکنان

LE5

ا داد اللد در مقاهل خط ا

احت الی ناشی ال آب

استفاده ال ه ل آبها و رواناب تشتهادها

LE6
LE7
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ادامه جدول  .1متغیرها و شاخصهای پژوهش

مؤلف

متغی

کد اختناری

شاخص
هه ه ه داری و نگهداری ال تأسیسا

شاخص
و سالههای م تبط ها آب و

فاض ب
مکانی ه ک دن خطوط آبرسانی در ت امی هخ ها
ه کارگی ی تکنیکهای کاه

من ا آب

آگاهی هخشی ه کشاورلان نسبت ه مض ا

کودهای شی یایی

ج وگی ی ال آلودگی مناهع آب

LE14

های حفاظت ال تیک ههای آهی

LE15

ه رسی آثار لیستمحیطی تولیع آب

CO1

ارلیاهی ک یت مناهع آبهای سطحی و لی لمینی

CO2

مناهع آب
ارلیاهی رضایت مشت کین و سیاستهای ههبود آنها
کنت ل سطو کیفیت مناهع آب

CO5

ارلیاهی و تای

تیامدهای

های حفاظت ال تیک ههای آهی
آلیودگی منیاهع آب و

تیک ههای آهی
ارلیاهی ادواری تیامدها ه ای تض ین اهیداا ه نامی ریی یشیده
ه ای تایداری مناهع آب و تیک ههای آهی

آب در تی تغیی ا

ا ی ی

حفظ و احیای ک یت منیاهع
آب در تی تغیی ا
مأخذ :یافت های تژوه

ا ی ی

CO3
CO4

حساهداری مناهع آهیی و تعییین خسیار

حفظ و احیای کیفیت مناهع

LE12

ایجاد مشو های ی تگذاری

ا ینان ال دست سی ه گان هی آب و لی سیاختهیای مناسی

کنت ل

LE11

LE13

اج ای

نظییییار

LE9
LE10

آمولش ه گانی و ارتقای ف هنگ من ا آب

و

LE8

CO6
CO7

CO8

حفظ و ههبود ویژگیهای فی یکی مناهع آب

QL1

حفظ و ههبود ویژگیهای شی یایی مناهع آب

QL2

حفظ و ههبود ویژگیهای هیولوییکی مناهع آب

QL3

حفظ و ههبود سطو ت ال مناهع آب سطحی

QN1

حفظ و ههبود سطو آبهای لی لمینی

QN2

ها الهاد ال ع یقارداشی ۱۶۷۲

شه ستان م یوان در اسیتان ک دسیتان ی ار دارد.

 .2مواد و روش بررسی

مجاور

محدودة موردمطالعه

تاالب لریوار ه عنوان اکوسیست آب شیی ین درون جیوش

حوضییة لریییوار هیی مسییاحت  ۱۱۹۱۸/۸کی ومت م هییع در

در فاص ی ة  ۶کی ییومت ی غ ی ب و ش ی ال غ ی ب شه سییتان

نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و ...
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ه آورد شده

م یوان وا عشده است .ول جغ افیایی این دریاچ ال ً َ ۱۱

یعنی ارتفا  ۱۱۸۹/۲مت  ۶۱می یون مت مکع

 ۱۶ ْ ۱تا ً  ۱۶ ْ ۱۶ َ ۲۱هوده و ع ض جغ افیایی آن ال ً َ ۱۱

است .ها توج ه ارتفا متوسط سطو آب دریاچی متوسیط

 ۶۲ ْ ۱۱تا ً  ۶۲ ْ ۱۶ َ ۱۲گست ش دارد و در مج و وسعت

حج آب دریاچ  ۱۱/۲می یون مت مکع

تخ ین لده شیده

تق یبی  ۶۱۱کی ومت م هع را دارا است .ارتفا این تیاالب ال

است .امهندسین مشاور جامع ای ان  .)۱۶۸۶ا ی ک دستان

سیطو آبهیای آلاد جهییان  ۱۱۸۲متی اسیت اخ امییانی و

متأث ال ارتفا ع ض جغ افیایی جهتگیی ی دامنی هیا و

ه کاران  .)۱۶۷۶این دریاچ حدود چهل ودو هی ار سیال

رشت کوه ها توده های هوا و تا حدودی منیاهع آهیی داخ یی

بل در ش ایط آب و هوایی س د ه وجیود آمیده اسیت .ال

است .آبوهوای استان ک دسیتان هیشیت متیأث ال ارتفیا و

نظ ویژگیهای آب و هوایی تاهستان معتدل و لمستانهای

جهت کوههای لاگ س ه چنیین تیوده هیوای مدیت انی ای

س دی دارد .امقنودی و ه کاران  .)۱۶۷۶میانگین ساالنة

است .ج یان آب و هوایی متأث ال ا یانوس ا س و دریای

دما ه اه ها  ۱۱/۸درجة سانتیگ اد و میانگین هارش سیاالن

مدیت ان ک عامل ع دة هیارش در کشیور ایی ان اسیت در

 ۷۷۹/۶می ی مت و میانگین ر وهت نسبی ساالن  ۲۶درصید

عبور ال ک دستان و ه خیورد هیا ارتفاعیا

است اجاوییدی دلجیوان  .)۱۶۷۱حوضیة آهخیی دریاچی

چش گی ی ال ر وهت خود را هی شیکل هی ا و هیاران ال

لریوار حدود  ۱۶۹کی ومت م هیع مسیاحت دارد .مسیاحت

دست میدهد اح بیان و اسی اعی ی  .)۱۶۷۲م ییوان دارای

این دریاچ ه ور متوسیط  ۱۲کی ومت م هیع اسیت کی در

ش ایط ا ی ی نی

ش ایط ا ی یی

موا ع ک آهی هی  ۷کی ومت م هیع و ت آهیی هی حیدود ۱۱/۷

م وب است .ه ور ک ی نفوذ تودههای هوای م وب در

مییاهد .یول متوسیط آن  ۶و عی ض

شده تا در ا ی اا حوضیة م ییوان و

کی ومت م هع اف ای

لمستان و ههار سب

م وب و در ارتفاعا

لاگی س هخی

متوسط آن  ۱/۲کی ومت است .حداکث ع پ دریاچ  ۹مت و

دریاچة لریوار توشیده ال جنگل انبوه ه یوط هیا گونی هیای

حییدا ل آن  ۱/۲مت ی تخ ییین لده شییده اسییت .حج ی آب

مخت ف شود اجعف تور  .)۱۷۹۹شیکل  ۱محیدودة میورد

دریاچ در لمیان ت آهیی یعنیی حیداکث ارتفیا سیطو آب
ا ۱۱۸۸/۶۱مت )  ۲۱می یون مت مکع

مطالعة تژوه

و در لمیان کی آهیی

شکل  .2محدودة مورد مطالعه
منبع:پژوهشار

را نشان میدهد.
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تغییرات اقلیمی حوضه آبریز تاالب زریوار
تغیی ا ی ه معنای تغیی ا

اکولییوییکی خییود را هی ییور کامییل ال دسییت خواهیید داد

رفتار آبوهوایی ییک منطقی

نسبت ه رفتاری است ک در ول افپ لمیانی ه ندمید
ا

عا

ال

مشاهدهشده یا ثبتشده در آن منطق مورد انتظیار

است .تغیی ا یی معیادل تغییی ا

معنیادار آمیاری هی ای

متوسط وضع آبوهوا در دورهای والنی است

امهندسییین مشییاور جییامع اییی ان  .)۱۶۸۶خشییکسییالی
سال های اخی ن تنها تأثی اتی هی دریاچی لرییوار گذاشیت
است ه ک فعالیت های واهست ه دریاچ را نی هی صیور
مستقی و غی مستقی تحت تأثی

آب

ار داده است .کاه

(modaresi

دریاچ لریوار تأثی اتی در لمین های گ دشگ ی کشاورلی

غ ظیت گالهیای

الراعت دادت وری آه یت وری) داشت است .خشکسالی

گ خان ای است کی مییتوانید ف اینیدهای هییدرولوییکی

سب

شده سطو آب دریاچ ه میی ان  ۱متی  ۶۱ادرصید)

مناهع آب موجود و در دسیت س هی ای کشیاورلی شی ب

کاه یافت و النظ کیفی نیی هیا افی ای

امی

صنعت لنیدگی جیانوری در رودخانی هیا و دریاچی هیا و

منفیی هی دریاچی داشیت هاشید .کیاه

آب دریاچی روی

) .et al., 2010تغیی ا ی نتیجة افی ای

نییی وی ه ییاهی را تحییت تییأثی یی ار دهیید

& (Ingol

آب تیأثی

لندگی ت ندگان دریاچ نی تأثی گذاشت اسیت .در گذشیت

) .Mckinney, 2009تغیی ا یی هی سیسیت هیای مخت یف

حدود  ۶۱نیو ت نیده مهیاج هیومی و غی هیومی در کنیار

شامل مناهع آب کشاورلی محیطلیست ههداشت صنعت

دریاچ لندگی میک دند ک در حال حاض تعداد آنهیا هی

منفی می گذارد اصی دی مسیا هیواتی

 ۱۱نو کاه یافت است.ک بیود هیارشهیای جیوی افیت

کیفیییت و ک یییت آب

۶۱

و ا تناد تأثی ا

 .)۱۶۸۹تغییی ا ییی هاعی

کییاه

آشامیدنی شده و ه اف ای

هی اریهای ناشی ال آب و غذا

درصد آهدهی چش ها  ۱۱درصد آب دهی چاهها و خشک

و سوء تغذی می انجامد .ه چنیین ی ار گی فتن در هیوای

شدن تعدادی ح ق چاه در سطو منطق تنها س تی ال آثیار

خی ی گ د یا خی ی س د هاع

افی ای

احت یال هی یاری و

م گ میشیود؛ هنیاه این تغییی ا یی و خشیکسیالیهیای
مهاج

تی درتی سب

روستاییان ه شه ها حاشی نشینی

روی آوردن هیی سیی ت شییغلهییای کییاذب و افیی ای
ناهنجاریهای اجت اعی میشود اساری ص اا و ه کاران
 .)۱۶۷۶تحقیقا

انجادشیده نشیاندهنیدة کیاه

می ان هارندگی ها کاه
و گ دوغبار و اف ای

ر وهت نسبی اف ای

معنیادار

شدید سطو آب خوانها را موج

سوء ک بودهای هارش در منطق ه ش ار مییرود .الآنجاکی
مقداری ال آب دریاچ لریوار ال

یپ مناهع آب لی لمینیی

تأمین میشود ک ال ت دریاچ میجوشد هناه این در کاه
آب دریاچی تیأثی مسیتقی مییگیذارد ااسی عی ی
تی هینی نوسانا
ال محاسبا

.)۱۶۷۱

ت ال سطو آب دریاچ لریوار ها اسیتفاده

ن د مبین وضعیت نامناسی

هی لحیاظ ک یی

تعداد هادها

ه ای دریاچ لرییوار اسیت اگیوی ی و ه کیاران .)۱۶۷۶

دمای هیوا در حوضیة آه یی تیاالب

هناه این حوضة آه ی لریوار ه چون هیشت منا پ ایی ان در

لریوار است اصیالحی و ه کیاران  .)۱۶۷۱یی  ۱۶سیال

تی کاه

گذشت ع پ دریاچی  ۸۲سیانتیمتی کیاه یافتی و هیدین

ا ی ی تی

ت تی

شده اسیت .کیاه

هارندگی و اف ای

دمای هوا ه س ت تغییی ا

میرود.

ه سال حیدود  ۶/۲سیانتیمتی ال ع یپ آن کاسیت

میشود و احت ال میرود در صور

ادام این رونید ع ی

مفید این دریاچ هین  ۱۲تا  ۱۲سال نخواهد هود .این هیدان

روششناسی پژوهش
الآنجایی ک اساس این تژوه

ه اندالهگی یهای انون ند

ی  ۱۱سال آینیده حیدود  ۱۶۱سیانتیمتی ال

و سیست اتیک و استفاده ال آمار است روش ک ی آن ک یی

ع پ دریاچ ک خواهد شد .در چنین حالتی دریاچ تیوان

حاضی هی مبنیای هیدا کیاره دی و

معناست ک

است .نو تژوه

نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و ...
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ه حس

ماهیت تحقیپ توصیفی و ال نو ه بستگی است.
هی لمیان حیال

است .مدلییاهی تییالاس در دو م ح ی انجیاد مییشیود

ها توج ه اینک تاسخ ه سؤاال

م هییوط اسییت ال روش تی ایشییی هه ی ه هیی ده میییشییود.

ییپ تح ییلهیای

ج عآوری داده ها در هخ

تژوه

ه اه یا ک ت ال  ۶۱هاشد ک در این صور

نتایج نی معتبی

مبانی نظ ی ال

کتاهخان ای هوده است و در هخ

تژوه

ت سشیینامة محقییپ سییاخت صییور

یپ مطالعیا
میدانی ال

ییپ

میییتییذی د .مقیییاس
ه اساس یف

اندالهگی ی سؤاال

ت سشنامة این تژوه

تنج گ ین ای لیک

است و نحوة امتیالدهی ه ت سی هیا

ال ن ة  ۱تا  ۲است .روش تج ی وتح یل دادههای م هیوط
ه ت سشنام ها مدل سالی معیادال

سیاختاری اسیت کی

تج ی وتح یل آنها ها استفاده ال ن داف ار  Smart plsانجیاد
میییشییود .جامعییة آمییاری اییین تییژوه

متخننییان و

کارشناسان حوضة محیطلیست و منیاهع بیعیی و میدی ان

نخستین م ح

میدل انیدالهگیی ی ال

روایی و تایایی و تح یل عامل تأییدی ه رسی میشود و در
دومین م ح

مدل ساختاری ها ه آورد مسی ض ای

هیین

متغی های مکنون ه رسی میشود .ه چنین هاید ه الش کیل
مدل نی ه رسی شود.
برازش مدلهای اندازهگیری
در این م ح

تعیین مییشیود کی آییا مفیاهی نظی ی هی

درستی توسط متغی های مشاهده شده اندالهگی ی شیدهانید
۷

یا خی  .هدین منظور اعتبار ساله مدل ه رسی میشیود کی
ه ای سنج

۱۱

آن ال دو معییار اعتبیار ه گ اییی و اعتبیار

۱۱

م تبط ها مناهع آب شه ستان م ییوان هسیتند .ایین جامعیة

افت ا ی اسیتفاده مییشیود .اگی ه بسیتگی هیین ن ی ا

آماری  ۲۶نف تخ ین لده شد .ه ای ه رسی روایی ظیاه ی

آلمون هایی ک خنینة واحدی را اندالهگی ی میکند هیاال

اهی ار تحقیییپ ت سشیینامة مییوردنظ در اختیییار گ وهییی ال

هاشد ت سشنام دارای اعتبار ه گ ا است .اعتبار ه گ ا هی

صاح نظ ان ار گ فت ک تیس ال کسی
آن ها اص حا

نقطی نظی ا

این معناست کی آلمیون آنچی را کی هایید سینجیده شیود

اللد ه ع ل آمد .سیپس حجی ن ونی هیا

میییسیینجد .چنانچیی ه بسییتگی هییین آلمییونهییایی کیی

استفاده ال ف مول کوک ان  ۱۷نف تخ ین لده شد؛ هنیاه این

خنین های متفاوتی را اندالهگی ی مییکنید تیایین هاشید

ن ون گیی ی تنیادفی سیاده

آلمونها دارای اعتبار تشخینی یا واگ ا است .هی ای تأییید

هین اف ادی تولیع شد ک در جامعة آمیاری میوردنظ ی ار

روایی اه ار اندالهگی ی ال سی نیو رواییی تحیت عنیوان

داشتند و ال هین آنها یک ت سشنام ه ور کامل تی نشیده

روایی محتوی روایی ه گ ا و روایی واگی ا اسیتفاده شید.

هود ک کنار گذاشت شد.

معیییار روایییی ه گیی ا هییودن اییین اسییت کیی میییانگین

تعداد  ۲۱ت سشنام ه صور

واریانسهای خ وجی ا )AVEهیشت ال  ۱/۲هاشد .هارهیای
 .3نتایج

عام ی ت امی اهعاد متغی ها نی هاالت ال  ۱/۱است کی نشیان

تجزیهوتحلیل مدلسازی معادالت ساختاری

میدهد اه ار تحقیپ حاض ال روش تح یل عیام ی تأیییدی

در این تژوه

ال مدلیاهی معیادال

روش حدا ل م هعا

سیاختاری هیا ک یک

نی دارای روایی مط یوهی اسیت و ت یامی اهعیاد هی خیوهی

ج یی و ن داف ار  PLSه ای آلمیون

سیالههییای خییود را تبیییین کی دهانیید .هی ای تعیییین تایییایی

ف ضیا

و صیحت میدل اسیتفاده شیده اسیت .میدلییاهی

معادال

ساختاری رویک دی جامع ه ای آلمون ف ضییا

ت سشنام ال دو معییار ضی ی
تایایی م ک

استفاده شد .ض ی

آلفیای ک ونبیا و ضی ی
تایایی م کی

ا )CRنیی

درهارة رواهط متغی های مشاهده شده و مکنون اسیت .میدل

هاید هاالت ال  ۱/۲هاشد تا مدل مورد تأیید هاشد .در جیدول

PLS

نشیان دادهشیده

یییاهی  PLSه ی هیشییین سییالی واریییانس ت ک ی دارد.

محدودیت حج ن ون ندارد و ن ون انتخابشده می تواند

 ۱و  ۶نتایج تایایی و روایی اهی ار سینج
است.

 933

دورة 54



شمارة 2



تابستان 8931

جدول  .2نتایج روایی همگرا ابعاد پرسشنامه (الگوریتم مدل اندازهگیری)

هار عام ی

آماره

گوی ها
 CO1نظار

و کنت ل

۱/۹۹۱

۹/۶۱۶

۱/۱۱۱

 CO2نظار

و کنت ل

۱/۹۲۸

۸/۱۶۲

۱/۱۱۱

تأیید است

 CO3نظار

و کنت ل

۱/۸۱۲

۱۱/۱۸۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 CO4نظار

و کنت ل

۱/۱۶۶

۱/۸۷۸

۱/۱۱۱

تأیید است

 CO5نظار

و کنت ل

۱/۱۶۱

۱/۱۸۸

۱/۱۱۶

تأیید است

 CO6نظار

و کنت ل

۱/۲۸۲

۶/۱۱۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 CO7نظار

و کنت ل

۱/۱۸۷

۱/۲۱۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 CO8نظار

و کنت ل

۱/۱۷۱

۱/۹۶۲

۱/۱۱۶

تأیید است

 LE1رهب ی و هدایت

۱/۹۹۶

۱۶/۶۱۷

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE10رهب ی و هدایت

۱/۶۷۹

۷/۹۱۶

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE11رهب ی و هدایت

۱/۶۸۱

۷/۹۹۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE12رهب ی و هدایت

۱/۹۸۹

۱۶/۱۸۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE13رهب ی و هدایت

۱/۶۶۶

۹/۶۱۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE14رهب ی و هدایت

۱/۸۱۶

۱۶/۱۶۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE15رهب ی و هدایت

۱/۹۶۶

۱۱/۶۲۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE2رهب ی و هدایت

۱/۲۲۱

۶/۱۱۸

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE3رهب ی و هدایت

۱/۹۶۷

۱۱/۹۶۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE4رهب ی و هدایت

۱/۹۶۶

۱۶/۶۶۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE5رهب ی و هدایت

۱/۸۱۶

۱۱/۱۲۲

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE6رهب ی و هدایت

۱/۹۶۱

۱۱/۱۹۷

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE7رهب ی و هدایت

۱/۶۲۹

۱۱/۱۲۶

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE8رهب ی و هدایت

۱/۸۱۶

۱۶/۲۱۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 LE9رهب ی و هدایت

۱/۹۸۲

۱۱/۱۲۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 OR1سالماندهی

۱/۲۹۶

۶/۱۱۲

۱/۱۱۱

تأیید است

 OR2سالماندهی

۱/۶۸۷

۹/۹۹۶

۱/۱۱۱

تأیید است

 OR3سالماندهی

۱/۶۶۷

۱/۲۱۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 OR4سالماندهی

۱/۹۷۱

۸/۱۱۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 OR5سالماندهی

۱/۶۹۱

۲/۱۱۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL1ه نام ری ی

۱/۸۱۱

۱۸/۹۱۲

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL10ه نام ری ی

۱/۸۱۷

۱۲/۲۶۶

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL11ه نام ری ی

۱/۶۹۸

۸/۹۷۸

۱/۱۱۱

تأیید است

t

سطو معنیداری

نتیج
تأیید است

نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و ...
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جدول  .2نتایج روایی همگرا ابعاد پرسشنامه (الگوریتم مدل اندازهگیری)

گوی ها

هار عام ی

آماره

 PL12ه نام ری ی

۱/۹۱۲

۱۱/۱۱۶

۱/۱۱۱

 PL13ه نام ری ی

۱/۹۲۸

۱۱/۶۱۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL14ه نام ری ی

۱/۹۶۱

۱۱/۹۶۶

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL15ه نام ری ی

۱/۸۶۷

۱۱/۱۱۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL16ه نام ری ی

۱/۸۱۶

۱۱/۶۷۶

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL17ه نام ری ی

۱/۸۱۱

۱۹/۸۱۸

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL18ه نام ری ی

۱/۹۲۱

۱۲/۱۸۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL19ه نام ری ی

۱/۸۱۱

۱۹/۷۶۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL2ه نام ری ی

۱/۸۱۷

۱۸/۶۱۲

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL20ه نام ری ی

۱/۹۶۶

۱۶/۶۷۲

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL3ه نام ری ی

۱/۶۱۷

۲/۸۱۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL4ه نام ری ی

۱/۶۱۱

۶/۱۱۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL5ه نام ری ی

۱/۱۶۱

۶/۱۷۶

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL6ه نام ری ی

۱/۶۸۱

۱۱/۶۶۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL7ه نام ری ی

۱/۹۶۱

۱۱/۱۹۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL8ه نام ری ی

۱/۹۶۱

۱۱/۷۶۹

۱/۱۱۱

تأیید است

 PL9ه نام ری ی

۱/۹۲۱

۱۱/۱۲۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 QL1حفظ و احیای کیفیت

۱/۷۱۱

۶/۷۲۶

۱/۱۱۱

تأیید است

 QL2حفظ و احیای کیفیت

۱/۸۱۷

۱/۱۱۱

۱/۱۱۱

تأیید است

 QL3حفظ و احیای کیفیت

۱/۶۸۶

۱/۹۶۱

۱/۱۱۶

تأیید است

 QN1حفظ و احیای ک یت

۱/۷۸۲

۹/۹۷۲

۱/۱۱۱

تأیید است

 QN2حفظ و احیای ک یت

۱/۶۷۶

۱/۹۶۷

۱/۱۱۶

تأیید است

t

سطو معنیداری

نتیج
تأیید است

جدول  .3نتایج مربوط به بررسی پایایی پرسشنامه

ساله

آلفای ک ونبا

حفظ و احیای ک یت

۱/۹۱۱

۱/۸۶۷

حفظ و احیای کیفیت

۱/۹۸۸

۱/۸۲۸

۱/۶۹۱

مدی یت مناهع آب

۱/۷۲۹

۱/۷۶۱

۱/۲۱۶

در محدوده اهل بول میهاشند

ه نام ری ی

۱/۷۲۸

۱/۷۶۱

۱/۲۶۶

در محدوده اهل بول میهاشند

رهب ی و هدایت

۱/۷۱۱

۱/۷۱۸

۱/۲۲۱

در محدوده اهل بول میهاشند

سالماندهی

۱/۹۱۶

۱/۸۱۹

۱/۲۲۸

در محدوده اهل بول میهاشند

۱/۹۹۸

۱/۸۱۷

۱/۲۷۱

در محدوده اهل بول میهاشند

نظار

و کنت ل

ض ی

تایایی م ک

)(AVE

نتیج

۱/۹۱۸

در محدوده اهل بول میهاشند
در محدوده اهل بول میهاشند
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ه ای ه رسی روایی واگ ا نخسیت میات یس ه بسیتگی

ها توج ه اینک میانگین واریانس اسیتخ اجی ا)AVE
و آلفای ک ونبا ت کیبی هی ای ت یامی متغی هیای تیژوه
ه ت تی

مؤلف های اصی ی میدل تحقییپ را مطیاهپ جیدول  ۱رسی
میکنی .

هاالت ال  ۱/۲و  ۱/۹است میتوان هیان کی د اهی ار

ها توج ه اینک ها جایگذاری جذر  AVEه جای اعداد

تحقیپ روایی ه گ ای اهل بولی دارد .ه یة گویی هیا در
سطو ا ینان  ۱/۷۲معنادار هستند .معناداری گوی ها هیاالت

 ۱در ط اص ی مات یس ارایی شیده در جیدول  ۲م حظی

هودن عدد معناداری ال  ±۱/۷۶است .هناه این هیا توجی هی

میشود ک این مقیدار هی ای هی ییک ال متغی هیا هیی

ال

مقادی ه دست آمده میتوان گفت ک اعتبار ه گ ایی اه ار

ه بستگی یک ساله ها ساله های دیگ است اهی ار تحقییپ

سنج

روایی واگ ای مناسبی دارد.

تأیید میشود.

جدول  .4ماتریس همبستگی ابعاد اصلی مدل تحقیق

ک یت

حفظ و احیای

کیفیت

حفظ و احیای

آب

مدی یت مناهع

ه نام ری ی

رهب ی و هدایت

سالماندهی

مدی یت مناهع آب

۱/۱۱۶

۱/۱۱۱

۱

ه نام ری ی

۱/۶۱۲

۱/۱۶۱

۱/۹۱۶

۱

رهب ی و هدایت

۱/۱۹۹

۱/۶۱۶

۱/۸۱۱

۱/۶۶۶

۱

سالماندهی

۱/۱۹۷

۱/۱۱۱

۱/۷۱۱

۱/۹۱۱

۱/۹۶۲

۱

۱/۲۸۱

۱/۲۸۱

۱/۹۶۱

۱/۶۱۲

۱/۸۱۱

۱/۶۱۷

نظار

و کنت ل

نظار

حفظ و احیای کیفیت

۱/۶۲۱

۱

و کنت ل

حفظ و احیای ک یت

۱

۱

جدول  .5بررسی روایی واگرا در جدول همبستگی (معیار فورنر الکر)

ک یت

حفظ و احیای

کیفیت

حفظ و احیای

مدی یت مناهع آب

ه نام ری ی

رهب ی و هدایت

سالماندهی

مدی یت مناهع آب

۱/۱۱۶

۱/۱۱۱

۱/۲۱۶

ه نام ری ی

۱/۶۱۲

۱/۱۶۱

۱/۹۱۶

۱/۹۲۱

رهب ی و هدایت

۱/۱۹۹

۱/۶۱۶

۱/۸۱۱

۱/۶۶۶

۱/۹۱۱

سالماندهی

۱/۱۹۷

۱/۱۱۱

۱/۷۱۱

۱/۹۱۱

۱/۹۶۲

۱/۶۹۶

۱/۲۸۱

۱/۲۸۱

۱/۹۶۱

۱/۶۱۲

۱/۸۱۱

۱/۶۱۷

نظار

و کنت ل

نظار

حفظ و احیای کیفیت

۱/۶۲۱

۱/۸۱۱

و کنت ل

حفظ و احیای ک یت

۱/۸۲۶

۱/۶۱۶

نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و ...
سمیرا جاویدی دلجوان ،سید محمد حسینی
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ها توج ه تأیید مط وب هودن مقیادی هارهیای عیام ی

هاالی  ۱/۶۱هاشد ارتباط وی مییان دو متغیی وجیود دارد.

ه الش مدل

اگ هین  ۱/۶۱تا  ۱/۶۱هاشد ارتباط متوسط و اگ لی ۱/۶۱

اعتبار ه گ ایی اعتبار افت ا ی و تایایی م ک

هاشد ارتباط ضعیفی وجود دارد .در شکل  ۶ض ای

اندالهگی ی تحقیپ تأیید میشود.

مسیی

نشان دادهشدهاند .این شکل نشان میدهد ک احت االً میی ان
برازش مدل ساختاری

تأثی مدی یت مناهع آب در حفظ و احیای کیفیت مناهع آب

م ح دود در روی ها هه هگی ی ال تح ییل مسیی ضی ی

 ۱/۱۱۱و نو ارتباط متوسط اسیت .میی ان تیأثی میدی یت

تعیین و شاخص ه الندگی مدل است .مفاهی تح یل مسیی

مناهع آب در حفظ و احیای ک یت مناهع آب  ۱/۱۱۶و نو

ال

یپ ن ودار مسی تبیین میشیوند کی تیونیدهای ع یی

احت الی هین متغی ها را آشکار میسالد .ض ای

ارتباط متوسط است.

مسیی اگی

شکل  .3مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد (ضرایب مسیر)

شکل  .4نتایج معناداری مدل ساختاری پژوهش
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ه چنین میدی یت منیاهع آب  ۱/۹۷۶ال ه نامی ریی ی و

متغی واهست را توضیو داد .این ض ی

 ۱/۷۱۱ال سییالماندهی و  ۱/۸۱۱ال رهبیی ی و هیییدایت و
 ۱/۹۶۱ال نظار

تغیی ا

و کنت ل متأث میشیود و هی  ۱شیاخص

اندالهگی ی میدی یت منیاهع آب شید

هییانکننیده درصید

متغی واهست ه وسی متغی های مسیتقل اسیت کی

ه چ ه عدد یک ن دیکتی هاشید ههتی اسیت .ضی ی
تعیین مدل ه الش شده تحقیپ ها توج ه متغی های معنادار

اث گیذاری هیاالیی

آن در جدول  ۶اهلمشاهده است.

دارند .در نی دافی ار  Smart plsارلش  tمعنیادار هیودن اثی
متغی ها را ه ه نشان می دهد .اگ  tهیشیت ال  ۱/۷۶هاشید

قدرت پیشبینی مدل

اث مثبت و معنادار وجود دارد .اگی هیین  +۱/۷۶تیا -۱/۷۶

تی هینی مدل را نشان مییدهید .درصیورتیکی

هاشد اث معنا داری وجود ندارد و اگ کوچکتی ال -۱/۷۶

 Q²در

هاشد اث معنا دار و منفی وجود دارد .ها توجی هی شیکل ۱

مقدار  Q²درهارة یک سالة درونلا س مقدار  ۱/۱۲ ۱/۱۱و
 ۱/۶۲را کس

میتوان معناداری ت امی مسی ها را تأیید ک د.

کند ه ت تیی

نشیان ال یدر

تیی هینیی

ضعیف متوسط و وی ساله یا سالههای ه ونلای م هیوط
12

ه آن را دارد .ها توج ه اینک در تژوه

ضریب تعیین
ض ی

تعیین یا  R Squareیا

مه ت ین معییاری اسیت

حاضی مقیادی

ه دستآمده ه ای سالههیای درونلا هی صیور
است مدل ساختاری تحقیپ در

ک ها آن میتوان راهط هین یک ییا چنید متغیی مسیتقل هیا

تی هینی مناسبی دارد.

جدول  .6ضریب تعیین سازههای مدل تحقیق
R Square

R Square Adjusted

حفظ و احیای کمیت

1/071

1/051

حفظ و احیای کیفیت

1/060

1/041

برنامهریزی

1/614

1/627

رهبری و هدایت

1/715

1/666

سازماندهی

1/808

1/804

نظارت و کنترل

1/578

1/566

جدول  .7قدرت پیشبینی سازههای مدل تحقیق

ناد متغی

Q²

حفظ و احیای ک یت

۱/۱۸۱

حفظ و احیای کیفیت

۱/۱۹۶

ه نام ری ی

۱/۶۱۱

رهب ی و هدایت

۱/۶۶۷

سالماندهی

۱/۶۶۱

نظار

و کنت ل

۱/۱۹۹

جیدول ۹

نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و ...
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هناه این ها توج ه مقادی ه دستآمیده هی ای ضی ی
تعیین و در

است .این شیاخص ال مییانگین هندسیی ضی ی

تی هینی میدل مییتیوان هییان کی د هخی

تعییین و

میانگین اشت اکی ه دست می آید .مقدار  GOFهایید هیاالی

ساختاری مدل نی ال ه الش متوسیط هی ای متغیی واهسیت

 ۱/۶۶هاشد تا میدل میدل ه النیده ای هاشید .هیا توجی هی

ه خوردار است.

محاسییب  GOFهیی اسییاس خ وجیییهییای نیی دافیی ار
 SMARTPLSمدل ال ه الندگی مناسبی ه خوردار است.

برازش مدل کلی (معیار )GOF
 ۱۶GOFشاخنی ه ای ه الش ک ی مدل معادال

ساختاری

جدول  .8شاخص اشتراک ( )Cr- Comو شاخص حشو ()Cr -Red
CR-Redundancy

CR-Communality

ناد متغی
حفظ و احیای ک یت

۱/۱۸۱

۱/۱۱۱

حفظ و احیای کیفیت

۱/۱۹۶

۱/۶۶۱
۱/۱۹۸

مدی یت مناهع آب
ه نام ری ی

۱/۶۱۱

۱/۱۶۹

رهب ی و هدایت

۱/۶۶۷

۱/۱۲۱

سالماندهی

۱/۶۶۱

۱/۱۷۸

۱/۱۹۹

۱/۱۱۸

نظار

و کنت ل

√

= 0.398

ا)۱

ها توج ه مقادی جداول  ۶و  GOF ۸مطاهپ راهطیة ۱
محاسب شد ۱/۶۷۸ .ه ای  GOFه این معناست ک هی الش
هسیار مناس

می دهد ک می ان تأثی مدی یت مناهع آب در حفظ و احیای
کیفیت منیاهع آب حوضیة آه یی لرییوار در تیی تغییی ا

مدل ک ی تأیید میشیود .در جیدول  ۸اعیداد

ا ی ی  ۱/۱۱۱است .ه چنین می ان تیأثی میدی یت منیاهع

سییتون  CR- Redundancyشییاخص ه رسییی اعتبییار یییا

آب در حفظ و احیای ک یت مناهع آب حوضة آه ی لریوار

اف ونگی ۱۱است ک کیفیت مدل ساختاری را نشان میدهید

در تی تغییی ا

ا ی یی  ۱/۱۱۶اسیت .ایین اعیداد نشیان

و اعداد ستون  CR- Communalityشاخص ه رسی اعتبیار

میدهند ک در ه دو مورد شید

اشت اک یا روایی متقا ع ۱۲را نشان میدهند.

تایین است ک هیانکنندة ع ک د ضعیف مدی یت مناهع آب
است و ه رغ وضعیت نامناس

راهطی متوسیط رو هی
ک یت و کیفیت منیاهع آب

 .4بحث و نتیجهگیری
ه رسی های انجاد شده نشان دهنیدة کیاه

معنیادار میی ان

نتوانست است تأثی چش گی ی ه حفظ و احییای ک ییت و

ر وهت نسبی و افی ای

دمیای هیوا در

ا ی ییی داشییت هاشیید؛

هارندگیها کاه

حوضییة آه یی لریییوار مییدی یت منییاهع آب اییین حوضی

حوضة آه ی تاالب لرییوار اسیت؛ هنیاه این حوضیة آه یی
لریوار ه چون هیشت منا پ ای ان در تی کاه
اف ای

دمای هوا ه س ت تغیی ا

ا ی ی تیی

نتیجة تج ی وتح یل مدلسالی معیادال

کیفیییت منییاهع آب در تییی تغییی ا

هناه این ل ود مدی یت صحیو مناهع آب این حوضی تأکیید

هارندگی و

میشود .ه ان ور ک شامی و ه کاران ه چند ه اه شیدن

مییرود.

ا ی یی

سیاختاری نشیان

وظیف و نق

مدی یت مناهع آب در تیی تغییی ا

اشییاره داشییتند .الاییینرو هی ای ههبییود وضییعیت منییاهع آب
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تابستان 8931

حوض دریاچة لریوار تیشنهاد میشود مدی یت آب منطقی

یادداشتها

ه منظور انطبا خود ها دستورالع لهای کنوانسیون جهیانی

1. Normalized Difference Vegetation Index
)2. NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED
 NIRمیزان بازتابندگی در باند مادون قرمز نزدیک و  REDمیزان بازتابدگی
در باند قرمز است.

ه ییاهنگی حوضییة آه ی ی دریاچییة لریییوار تشییکیل شییود.

3. Normalized Difference Water Index
)4. NDWI=(GREEN-NIR)/(GREEN+NIR
 GREENمیزان بازتابندگی باند سبز است.
5. The British Columbia Water Quality Index
6. National Sanitation Foundation Water Quality
7. Oregon Water Quality Index
8. Canadian Water Quality Index

تغیی ی ا

ا ی ییی ت ی ش کنیید .ه ی منظییور ه ییاهنگی هییین

دستگاههای اج ایی دخیل در میدی یت منیاهع آب شیورای
تحقیقا

د یقی ه ای هاال ه دن اف ای

کارایی و اث هخشیی

مدی یت مناهع آب حوضة آه ی لریوار انجاد شود .کیفییت
و ک یت آب دریاچة لریوار ه ور مسیت

انیدالهگیی ی و

ه رسی شود .آمولش های اللد ه م دد ارای شود تیا لی ود

9. construct validity
10. convergent validity
11. discriminant validity

حفاظییت ال منییاهع آب را درک کننیید و ال آلییوده کی دن آن

12. coefficient of determination
13. Goodness of Fit
14. CR-Redundancy
15. CR-Communality

ج وگی ی کنند و در حک انیی خیوب منیاهع آب حوضیة
آه یییی لرییییوار مشیییارکت مناسیییبی داشیییت هاشیییند.
سیاستگذاری های اللد ه ای مقاه هیا متخ فیان در لمینیة
مناهع آب انجاد شود.
منابع
اه اهی تور ص .و مح دلاده

 .۱۶۷۱ .ارلیاهی و تهن هندی کیفیت آب دریاچ لرییوار هیا اسیتفاده ال شیاخصهیای کیفیی

NSFWQI

 .OWQI, CWQIتژوه های محیطلیست ا.۱۱۶-۱۶۹ :۱)۹
اس عی ی ن  .۱۶۷۱تأثی خشکسالی ه دریاچ ها و فعالیتهای واهست ه آن امطالعة موردی :دریاچ لریوار-م ییوان) دومیین کنفی انس
م ی توسعة تایدار در ع ود جغ افیا و ه نام ری ی مع اری و شه سالی.
الوانی د .۱۶۷۱ .مدی یت ع ومی نش نی ته ان.
ه اری د .ها ی  .و هاش ی د . ۱۶۷۲ .تح یل مسایل دریاچ لریبار در هست مدی یت یکپارچ مناهع آب حوض آه ی آن ها اسیتفاده ال
رویک د گ وداران تحقیقا

مناهع آب ای ان ا.۱۱-۱ :۱)۱۱

تورمح دی س .دستورانی د .مح د چ اغی  .و مختاری د .۱۶۸۸ .مدی یت مناهع آب در خشکسالیها ها استفاده ال محاسبة تبخی و
تع

وا عی توسط الگوریت  SEBALامطالعة موردی :حوضة آهخی منشاد استان ی د) دومین ه ای

مدی یت

م ی اث ا

خشکسالی و راهکارهای

آن.

جاویدی دلجوان س.۱۶۷۱ .

گ دشگ ی دریاچة لریوار ها نگ ش هه هه داری و حفاظت تیومد هیا رویکی د اکولیویی منظی اسیتاد

راهن ا :ه ا ای انی ههبهانی تایاننامة کارشناسی ارشد دانشکدة محیطلیست دانشگاه ته ان.
جعف تور ا .۱۷۹۹ .تژوه

در ا ی ک دستان اسنندج تا م یوان) تژوه های جغ افیایی .۱۹-۱۲ :۱۲

ح بیان ا .و اس اعی ی ن .۱۶۷۲ .ارلیاهی تناس

اراضی ه اساس عناص ا ی ی ه ای کشت ک ا ه ک ک میدل فیالی و  AHPدر اسیتان

ک دستان نش یة ع ود و تکنولویی محیطلیست ۱۷ا.۱۲۱-۱۶۶ :)۱
خ امانی گ .غفاری گ .و مج دی گی نی

 .۱۶۷۶ .تعیین الگوی مکانی ههین ا داما

امطالعة موردی حوضة آهخی دریاچ لریوار) چهارمین ه ای

حفاظت آبوخاک ها اسیتفاده ال  GISو

م ی ان یی محیطلیست کشاورلی و مع اری تایدار .۶۸۹-۶۹۱

AHP

نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و ...
سمیرا جاویدی دلجوان ،سید محمد حسینی

رضاییان  .۱۶۷۱ .مبانی سالمان و مدی یت انتشارا
لاد گوه ی ر .امامی ا .و امامی
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س ت ته ان.

 .۱۶۷۲ .ه رسی می ان آب دریاچ ارومی ها اسیتفاده ال شیاخصهیای  NDVIو NDWIچهیارمین

کنگ ه هینال ی ع ان مع اری و توسعة شه ی ته ان دهی خانة دای ی کنف انس دانشگاه شهید ههشتی.
ساری ص اا ب .ج لی عنن ودی ط .و س اف وله ا .۱۶۷۶ .اث ا

گ مای

جهانی هی ا یی شیه های وا یع در حوضی دریاچی

ارومی .دوفن نامة ع ی ی تژوهشی تژوه های هودشناسی شه ی ا.۱۸-۶۱ :۶)۱۱
صالحی آ .م ادی
م ک تحقیقا

 .و تورخبال  .۱۶۷۱ .تاالب لریوار تحت تأثی تغیی ا

ا ی ی اولین کنف انس م ی خشکسالی و تغیی ا ی ک ج

ک آهی و خشکسالی در کشاورلی و مناهع بیعی.

ص دی ل .مسا هواتی  .۱۶۸۹ .مع فی روشهای شبک عنبی مننوعی و  SDSMه منظور کوچکمقیاس ک دن آماری دادههای دما و
هارندگی سومین کنف انس مدی یت مناهع آب ای ان دانشگاه تب ی تب ی .
ع یقارداشی ل .۱۶۷۲ .عوامل و ال اما

تحقپ مدی یت یکپارچ مناهع آب ش ب شیه ی ان ونیة میوردی شیه تهی ان) اسیتاد راهن یا:

غ م ضا کاظ یان تایاننامة کارشناسی ارشد دانشکدة مدی یت و حساهداری دانشگاه ع م

با بایی.

ف مان ا .و منطفی ا .۱۶۷۱ .ویژگیهای لیستمحیطی دریاچة لریوار ام یوان استان ک دستان) ها توج هی میدی یت منیاهع آب اولیین
ه ای

هینال ی و چهارمین ه ای

گوی ی س .جوادی س .هنیحبی

م ی تژوه های محیطلیست و کشاورلی ای ان.
د .و ثانیخانی ه .۱۶۷۶ .تی هینی نوسانا

ت ال سطو آب دریاچ لریوار ها اسیتفاده ال محاسیبا

ن د چهارمین کنف انس هینال ی ه نام ری ی و مدی یت محیطلیست ته ان دانشکدة محیطلیست دانشگاه ته ان.
مقنودی د .جعف هیگ و د .و رحی ی ا .۱۶۷۶ .شواهد رسوهی تغیی ا

ا ی ی در دریاچة لریبیار یی دوره هولوسین تیژوه هیای

جغ افیای بیعی ۱۶ا.۲۸-۱۶ )۱
مهندسین مشاور جامع ای ان  ۱۶۸۶مطالعا

تهی

جامع مدی یت رفع هح ان لیست محیطی دریاچ لریوار.
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