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چکیده:
همواره نقش پروژههای تغذیه مصنوعی در پایداری توسعه مناطق مد نظر بوده است .در این پژوهش با ارزیابی پایداری روستای کال در دو
زمان پیش و پس از اجرای پروژه تغذیه مصننوعی  )8915-8935با اسنتفاده از رو

 IUCNو بر اساس رو

تقسنی بندی وردنبرگ) و در سنه اا و به صنورت تیمیف مر نظر اواهی و مصنا به رودررو و با استفاده ازرو
پردااته شننده اسننت .این رو

دلفی کلاسیک بر اساس
الولهبرمی به این نقش

امیان مقایسننهی شننرایط موجود منهقه را با ویننعیت ایدهآل اود یعنی توسننعه ی کامف انسننانی و یک

اکوسیست سال و مولد مراه میآورد .در این پژوهش در دو بخش اکوسیست و رماه انسانی از شش معیار و  84شااص) معیارهای آب و
پوشنش ایاهی هر کدا سنه شااص و معیارهای ااک ،جمعیت ،مقر و کاربری هر یک دو شااص) استفاده شده است .در این تحقیق از
نظرات  81ابره اسنتفاده شنده است .نتایج نشان داد ،میزان پایداری بخش اکوسیست در پیش و پس از اجرای پروژه در ویعیت متوسط
 57/75و  )58/79میباشند که با شنیم ملای روند صنعودی دارد .میزان پایداری بخش انسان در الت پایداری متوسط در پیش از اجرا
 )57/45به الت تقریباً پایدار در پس از اجرا  )18/89ارتقاء پیدا کرده اسننت .همینین از میان شننااصها ،شننااصهای  21 ECبه
 ،)28/1تصنر ارایی  32به  )19/1و تبدیف مراتع  17به  )15از دیدااه پایداری توسعه سیر نزولی پیدا کردهاند .در مجموع ،محدودهی
روستای کال در پیش و پس از اجرای پروژه در ویعیت پایداری متوسط میباشد که با شیم ملای روند صعودی دارد.

کلید واژگان :ارزیابی پایداری ،شااص ،رو



نویسنده مسئول؛ تلفن73824439119 :

 ،IUCNتغذیه مصنوعی ،استان مارس

ایمیف kangarani@ut.ac.ir :
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ارزیابی از ابزارهای مه توسعه پایدار است که زمینهی

 .1مقدمه
پروژههنای تغنذیه مصننننوعی آبخوانداری) از جمله
پروژههای آبی میباشننند که بر روی محیط زیسننت و
جوامع انسنننانی منهقنهی اود ،به ویژه بر روی منابع
آب زیرزمینی ،اثر بخشنننی زینادی دارننند Kowsar,
2005-Parimalarengangaki & Elango, 2015 )Abraham & Mohan, 2015-Mirlas, 2015با

تنوجننه بننه رابهننهی دو مقولننهی آب و توسنننعننه

پایش مرایندهای پایداری در سهوم مختلف توسعه را
میسنننجد  Li .)Xing et al., 2013و همیاران
 )2789با اسنتفاده از  29شااص به ارزیابی پایداری
ینک پروژه تغذیه مصننننوعی در منهقه کوهسنننتانی
کارستی وابع در جنوب غربی چین پردااتند و در این
راستا ،از رو

 AHPو آنالیز سیستماتیک هیدرولوژی

ابتصادی – اجتماعی و محیط زیستی استفاده نمودند.

 ،)Abuaeid,1998-Sidiri et al., 2018این پروژه-

ارزینابی پروژه از چهنار دینداناه وینننعیت منابع آب

ها با رسنالت تغذیه مصنوعی آبخوانها ،عمل ًا در مسیر

زیرزمینی ،ابتصنادی ،اجتماعی و محیط زیستی نشان

توسننعه بخشننی به مناطق تحت نفوخ اود میباشننند.

داد که رو

ابداعی آنها می تواند برای مناطق مشابه

پرسنشنی که در این اصوق بابف طرم میباشد ،این

مورد اسنننتفناده برار ایرد .همینین اعلنا داشنننتند

اسنننت که آیا پروژههای تغذیه مصننننوعی همسنننو و

پایداری منابع آب رابهه تنگاتنگی با توسنننعه پایداری

ه راسنتا با اهدا توسعه پایدار میباشند و یا تنها به

ابتصننننادی و اجتمنناعی دارد Mattas .و همینناران
کوس8

در

توسعهی مناطق بدون لحاظ پایداری بسنده میکنند؟

 )2784در وزه آبخیز روداننانننه اننالی

در صنننورت نناهمسنننو بودن این پروژهها با مفاهی و

شمال یونان ،طرم مدیریت جامع منابع آب زیرزمینی

اهندا توسنننعنه پایدار ،نه تنها با سننناات این اونه

را بنا اسنننتفناده از مدل  DPSIRو  GISارا ه دادند.

پروژهها منهقه به پایداری نمیرسند ،بلیه پتانسفها و

مه ترین مشنننار بر روی منابع آبی این وزه آبخیز را

امیانات متعلق به نسف آینده مصر اردیده و مرصت

برداشت بی رویه از منابع ،کاهش کیفیت آب و کاهش

رسنننیندن بننه پنناینداری از نسنننف کنونی و همینین

تغنذیه طبیعی روداانه بیان کردند Taherisaffar .و

نسننفهای آینده ارمته میشننود .از این رو ،لاز اسننت

همینناران  )2785طی پژوهشنننی بننه ارزیننابی اثرات
بار2

این اونه پروژهها مورد اندازهایری یا سنجش پایداری

ابتصنادی ،اجتماعی و زیست محیهی ا دا سد

برار ایرند تا وینعیت پایداری آنها از دیدااه توسعه

در شنهرسنتان نیشنابور با استفاده از ماتریس لئوبولد

مشنننخص اردد .هند از اننندازهایری ینا سننننجش

پردااته و نتیجه ارمتند که طرم توسنننعهای ا دا

پناینداری ،ارا هی نمایی کلی از وینننعیت پایداری در

سنننند دارای اثنرات مننحننیننهی بر محیط میزییی،

دامننه نفوخ اسنننت که میتواند به صنننورت طیفی از

بیولوژییی ،ابتصننادی ،اجتماعی و مرهنگی میباشنند.

پایداری ارزیابی کامف تا ناپایداری کامف امتداد یامته و

نتایج پژوهش ،ازینه سننند مخزنی بار را ازینه برتر و

در نهایت زمینههای شنناسایی عوامف مثثر بر پایداری

نهنایی معرمی میکند Pires.و همیاران  )2785در

را مراه کند  .)Schlor et al., 2013به عبارت دیگر،

پژوهشنننی بنا تعیین  857شنننااص برای چهنار بعد
ابتصننادی ،اجتماعی ،زیسننت محیهی و نهادی در یک

8- Gallkos

2- Bar
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 DPSIRبه بررسی

منهقنهی یناننان 5کشنننور چین به ارزیابی پایداری

ابعاد تأثیراذاری شااص ها پردااتند .در این پژوهش

محلی در زمینننههننای مختلف از جملننه توریسننن و

اردیده معیارها و شنننااصهای ارزیابی پایداری

معدنیاری ،تولید انرژی و بهسنننازی بهداشنننت محیط

در اصوق پروژههای تغذیه مصنوعی تعریف و تعیین

 IUCNاسننتفاده کردهاند .در پژوهش

منهقه پایلوت با اسنتفاده از رو
تلا

زیسننت از رو

اردد ،اشننناره کرد .ییی از رو های ارزیابی توسنننعه

ناینننر ،پروژه تغذیه مصننننوعی روسنننتای کال در

اتحادیهی بینالمللی فاظت از طبیعت

شنهرستان لامرد از استان مارس که ییی از پروژههای

یا  IUCNمیباشد که به طور همزمان ،سلامت انسان

مومق از نظر اثربخشنننی و تغنذیه آبخوان زیردسنننت

و اکوسننیسننت را ارزیابی و میزان پیشننرمت به سننمت

میباشننند ،مورد ارزیابی پایداری و مشنننخص نمودن

پایداری را اندازهایری میکند Guijt & Moissv,

اثرات این پروژه بر روی پایداری روسنننتای کال در دو

 .)2001پژوهشنننگران داالی و انارجی متعنددی به

زمان پیش و پس از اجرا با ماصنننله زمانی ده سنننال)

منظور ارزیننابی وزههننای آبخیز و همینین ارزیننابی

ارزیننابی

پنایدار ،رو

پنایداری منابع آب از این رو

اسنننتفاده کردهاند .از

برار ارمتننه اسنننت .در این پژوهش ،از رو

پناینداری اتحنادینهی بین المللی فناظت از طبیعت

جنمنلننهی اینن تنحنقیقننات میتوان بننه Zahedi

اسنتفاده اردیده اسننت تا مشخص شود که این پروژه

 Teymori ،)2775 Amiriو هننمننینناران ،)2789

تغذیه مصنوعی از منظر پایداری اکولوژییی و ابتصادی

 Asadinalivandو هننمننینناران  )2784و

– اجتمناعی در چنه وینننعیتی برار دارد .لاز به خکر

 Mahmoudiو همیاران  )2785اشننناره نمود که به

است ،ارزیابی پروژههای تغذیه مصنوعی برای نخستین

ترتیم در نا یه عرمی منج از توابع شنهرستان لرداان

بار اسنننت که در کشنننور انجا میشنننود که مرر بر

اسنننتان چهارمحال و بختیاری ،وزه آبخیز زیدشنننت

پایداری اینگونه پروژهها از منظر آبخوانداری ،میتواند

منهقنهی طالقان در اسنننتان البرز ،جنگفهای ایرود

ییی از دلایف عد پردااتن به آنها در کشور باشد.

کنار و البند و وزه آبخیز دروک اسننتان السننتان را

.2مواد و روشها

انتخناب کرده و با اسنننتفاده از رو

 IUCNپایداری

منناطق مورد مهالعه اود را تعیین کردهاند .در رابهه
با منابع لاتین نیز کشورهای مختلف آسیایی به منظور
ارزینابی پنایداری از رو

 IUCNاسنننتفاده کردهاند.

 Chanو هننمننینناران  Mascarenhas ،)2773و
همیاران  Canavese ،)2787و همیاران ،)2784
 Huangو  )2785 Aliبننه ترتیننم ،در منهقننهی
روداانه لانگ دوآ9در والی شننهر پین ،نا یه

الگارو4

کشننور پرتغال ،در والی روداانه لانگ دوآ چین و در
9- Langdoa

پروژه تغذیه مصننننوعی کال در  17کیلومتری شنننر
شنهر لامرد  957کیلومتری شهر شیراز) و در جنوب
اسنننتان مارس وابع میباشننند .مختصنننات این پروژه
 519538و  9781255بوده و وزه آبخیز آن 825
کنیلومتر مربع وسنننعننت دارد .این پروژه از جملننه
پروژه های مومق و تأثیراذار از دیدااه تغذیه مصنوعی
آبخوان زیردسنت به همراه مهار سیلابهای مصلی در
اسننتان مارس به شننمار میآید .پروژه تغذیه مصنننوعی

5 -Yunnan

4 -Algarve
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کال با تغذیه آبخوان روستای کال که بخشی از آبخوان

میباشنند که دارای مرکز بهداشننتی درمانی ،دارواانه،

بزرگ دشنت کال می باشنند ،توانسننته است در پویایی

اانه بهداشننت ،دمتر مخابرات و بانک اسننت .شننیف،8

کشاورزی منهقه نقش مهمی را ایفا نماید .از مه ترین

موبعیت پروژه بند ااکی و روسنننتای کال در اسنننتان

دلننایننف انتخنناب پروژه برای ارزیننابی پننایننداری محلی

مارس و شنننهرسنننتان لامرد را نمایش میدهد .رو

میتوان به مقبولیت بالای پروژه در میان اهالی روسننتا

اسنننتفاده شنننده در این پژوهش که رو

و منهقه ،شننااص بودن پروژه از نگاه متولیان دولتی،

بینالمللی فاظت از طبیعت بوده و به ااتصننار به آن

وجود مهننالعننات نظننا مننند پیش از اجرای پروژه در

 IUCNمیاویند ،از یک مرایند هفتاامی تشنننییف

زمینههای مختلف ،اذشت  87سال از زمان ساات و

اردیده اسنننت .این رو  ،پایداری دو بخش سنننلامت

آبگیریهای متعدد پروژه اشننناره کرد .همینین پروژه

اکوسیست و سلامت یا رماه انسانی را در برارمته و آن

مذکور در شننر روسننتای کال و در بالادسننت ارایننی

را به یک تخ مرغ با سننفیده اکوسننیسننت ) و زرده

کشاورزی این روستا برار ارمته و از سیلابهای مصلی

مرد ) تشبیه میکند .)Guijt & Moiseev, 2001

منهقه تغذیه میشنننود .این پروژه در بالم بند ااکی

مهابق این تعبیر ،زمانی یک تخ مرغ اوب و سنننال

توسنننط معناونت آبخیزداری اداره کف منابع طبیعی و

اسنت که هر دو بخش آن سننلامت به سر ببرند .هفت

آبخیزداری اسننتان مارس در سننال  8914مهالعه و در

اا رو

 IUCNدر شنننیف  ،2نشنننان داده شنننده

سنال  8911سااته شده است .روستای کال با 8178

اسنننت  .)Guijt & Moiseev, 2001بننا توجننه بننه

نفر جمعیت ،در ال ایر دارای  8715هیتار زمین

اثربخشنننی پروژههای تغذیه مصننننوعی بر روی ابعاد

کشناورزی میباشنند .میزان ارایننی با کاربری مرتع در

مختلف زیسننننت محیهی ،ابتصننننادی و اجتمنناعی

پیرامون این روسنننتا نزدیک به  5177هیتار اسنننت.

منهقننه Kowsar, 2005-Parimalarengangaki

منابع آبی این روسننتا و زمینهای کشنناورزی آن تماماً

& Elango, 2015- Abraham & Mohan, 2015 )Mirlas, 2015بنا رو  IUCNمیتوان جنبههای

از آبهای زیرزمینی و به صورت چاههای بهره برداری

اتحادیهی

کشنناورزی تأمین میاردد .شننغف غالم سنناکنان این

مختلف اثربخشنی پروژه های تغذیه مصنوعی را در دو

روسننتا ،کشنناورزی و دامداری اسننت .روسننتای کال از

بخش اکوسننیسننت

زیسننت محیهی) و رماه انسننانی

جمله روسنننتاهای براوردار در جنوب اسنننتان مارس

ابتصادی و اجتماعی) مورد ارزیابی پایداری برار داد

شکل  -1موقعیت پروژه و روستای کال در استان و منطقه
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شکل  -2گامهای هفت گانه ارزیابی پایداری در روش)Guijt & Moiseev, 2001( IUCN

 .1-2گام اول :تعیین هدف ارزیابی
هد از ارزیابی در این پژوهش ،شننناسننایی ویننعیت
پننایننداری در دو بننازهی زمننانی پیش و پس از اجرای
پروژهی تغنذیه مصننننوعی کال سنننالهای  8935و

 .)et al., 2015در این پژوهش بنا الگوایری از رو
 IUCNو توجه ویژه به تحقیقات همسو ،ابعاد پایداری
که شنامف ابعاد زیسنت محیهی ،اجتماعی و ابتصادی
میباشند ،تعیین و مشخص اردیده است.

 )8915میبناشننند .ارزینابی پایداری در این دو بازه با

 .4-2گام چهارم :انتخاب معیارها و شاخ

هد تعیین وینننعیت پایداری توسنننعهی منهقه در

با توجه به این که معیارها و شننااصهای انتخابی باید
در مر له اول نشانگر هد ارزیابی در هر بخش و بعد
مخصنوق به اود باشد و همینین لاز است در کنار
بابلیت اندازهایری ،جمعآوری دادههای آن نیز امیان
پننذیر بنناشننند  ،)Asadinalivand, 2014انتخنناب
معیارها و شنااصها بر اسناس الگوی زیر شیف 9و بر
مبنای مهالعات تهبیقی منابع مرتبط Shi & Xia,

پیش و پس از اجرای پروژه انجا شده است.

 .2-2گام دوم :مشخخ

کردن سیستمهای مورد

ارزیابی
در رو

 IUCNدو سننیسننت یا بخش اکوسننیسننت

محیط زیسننت) و انسننان مورد ارزیابی برار می ایرد.
در این پژوهش ،بخش اکوسنننیسنننت در چننارچوب
محدودهی روسننتای کال و ارایننی ملی آن که همگی
در زیردسنت تغذیه مصنننوعی کال وابع میباشننند ،در
نظر ارمته شنننده اسنننت .بخش انسنننانی پژوهش نیز
جامعهی انسنننانی روسنننتای کال که در وابع خینفعان
پروژهی تغذیه مصننننوعی میباشنننند ،انتخاب اردیده
است.

 .3-2گام سوم :تعیین ابعاد و عناصر پایداری
ابعنناد ،جوانننم پننایننداری هر سنننیسنننت را از طریق
مجموعهای از عناصر مشخص میکند Mahmoudi

1- Verdenberg

ها

2011-FRWMOI, 2010- Mattas et al., 2010Li et al., 2013 -Yari Hesar et al., 2013Molden & Belharz, 2013-Teymori et al.,
2013 -Asadinalivand, 2014- Mahmoudi et
al., 2015- Taherisaffar et al., 2015- Zhang,
 )2016- Pires et al., 2017صننورت ارمته اسننت.

پس از انتخاب معیارها بر اسننناس مرور تهبیقی منابع
مرتبط ،معینارهنا و شنننااصهنا جهت نظراواهی در
ااتینار ابرانان برار داده شننند .رو نظر اواهی از
ابراان بر مبنای رو دلفی کلاسنننیک بر اسننناس
تقسننی بندی وردنبرگ ، ) 1در سننه اا و به صننورت
تیمینف مر نظراواهی 5انجننا شننند .این رو  ،بننه
وزهی رو هنای پیشبینی میناشنننفنهی خهنی یا
شنننهودی تعلق دارد .رو دلفی کلناسنننینک دارای
مشننخصنناتی همیون امنامی متخصننصننین ،تیرار یا
5- Delphi Method
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بازاویی ،روند کنترل شننده ،ازار آماری پاس ن های
اروه و تمرکز بر اجماع میباشد .رو دلفی به منظور
ترویج یک مناظرهی صحیح ،مستقف از شخصیت امراد
طرا ی شنننده اسنننت .یک مهالعهی دلفی شنننامف
جمعآوری نظرات کارشنننناسنننان در دمعات متعدد به
وسنیلهی تیرار چند دور ارسنال پرسشنامه و مصا به
میباشد .در وابع پرسشنامه به همراه مصا به ،ابزاری
اسننت برای ارتباب بین کارشننناسننان و تأثیر اذاشننتن
آنهنا بر ییندیگر .رمز مومقیت رو دلفی ،در انتخاب
شنننرکت کننداان آن میباشننند .از آنجایی که نتایج
رو دلفی به دانش و معلومات اعضننای اروه وابسننته
اسننت ،ضننور اشننخاصننی که ا تمال میرود دارای
نظرات کارشننناسننی بالاتری هسننتند ،یننروری اسننت
 .)Kennedy,2004تعنداد  81نفر از ابراان جهت
نظردهی بنه رو الولهبرمی 1انتخاب اردیدند .دلیف
اسنتفاده از رو الولهبرمی ،دستیابی به امراد ابره و
کارشننناسننان آااه به مویننوع از یک جامعه اسننترده
میباشد .پس از مشخص شدن اجماع نظرات ابراان،
معیارها و شنننااصهای منتخم تعیین و بر اسننناس
بابلیت دسننترسننی اطلاعات در دو زمان پیش و پس از
اجرای پروژه تغذیه مصننننوعی ،پالایش شننندند .بعد از
تهبیق معیارها و شنااصهای پالایش شننده با شرایط
محلی و منهقهای ،معیارها و شااصهای نهایی تعیین
اردیندنند .در این انا  ،بنا انتخناب محدود معیارها و
شنننااصهای اسننناسنننی ،تلا اردید مرایند ارزیابی
سادهسازی شود .معیارها و شااصهای انتخابی در دو
بخش اکوسیست و انسانی به شرم زیر میباشند:
الف -معیاارهاا و شااا

هاای انتااابی در با

معیار آب :در این معیار از سننه شننااص SAR ،TDS

و ECاسننتفاده شننده اسننت .اطلاعات مربوب به زمان
بیش از اجرا  )8915از مهالعات موجود اسنننتخرا و

1-Snowball
(رو

آب منهقهای مارس جمعآوری اردیده است.
معیار پوشش ایاهی :در این معیار نیز از سه شااص
تا پوشنش ،تنوع اونهای و اونههای مهاج استفاده
شننده اسننت .اطلاعات مربوب به زمان بیش از اجرا از
مهالعات موجود اسنننتخرا اردید .اطلاعات مربوب به
پس از اجرا در اصننوق تا پوشننش با انجا عملیات
میدانی و به رو

پلات اندازی و ترانسنننیت به تعداد

ندابف  87نمونه در هر ترانسنننیت و با اسنننتفاده از
مر های ارزیابی پوشش ایاهی ،جمعآوری شده است.
معیار ااک :در این معیار دو شننااص شننوری ااک و
مرسننایش ویژه ااک تعیین اردید .اطلاعات مربوب به
بنازه زمانی بش از اجرا از مهالعات موجود اسنننتخرا
اردیند .برای اطلناعنات مربوب به بازهی زمانی پس از
اجرا برای شننااص مرسننایش ویژه ااک نیز از رو
 MPSIACاسننتفاده شنند .همینین برای شننااص
شنننوری اناک بنا نمونه برداری و انجا آزمایشهای
مربوطه ،اطلاعات مورد نیاز تهیه اردید.
ب -معیارها و شا

های انتاابی در با

انسانی

معینار جمعیت :در این معیار دو شنننااص بعد اانوار
نسنننبنت تعنداد جمعینت بنه تعداد اانوار) و تراک
جمعیت نسنبت تعداد جمعیت به مسننا ت روستا –
کیلومتر مربع) معرمی شننده اسننت .تمامی اطلاعات و
اربا مورد نیاز مربوب به زمان پیش از اجرا از مهالعات
موجود و آمار و اطلاعات مورد نیاز زمان پس از اجرا از

اکوسیستم

الولهبرمی از رو های نمونهایری آسننان اسننت .این رو

اطلاعات مربوب به زمان پس از اجرا  )8935از شرکت

در

آمار نفوس و مسنین سال  8935استخرا شده است.
معینار مقر :در این معینار دو شنننااص نرت اشنننتغال
*877کف جمعیت/جمعیت شنناغف) و نرت باسننوادی
*877کف جمعیت شننش سنناله و بیشننتر /جمعیت با
مواردی کنه دسنننترسنننی بنه امرادی کنه دارای ویژایهای مورد نظر
پژوهشننگر میباشننند ،مشننیف اسننت ،مورد اسننتفاده برار میایرد
().)Burns and Grove, 1993
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سنواد شنش سناله به بالا) تعیین شنده است .اطلاعات

شنااصهای تا پوشش ،تنوع اونهای ،نرت اشتغال و

مربوب بنه زمنان پیش از اجرا از مهالعات طرم هادی

نرت باسوادی در دستهی نخست و شااصهای ،TDS

روستای کال  )Javedansharpars, 2011و اطلاعات

 ،SARاونههای مهاج  ،مرسنایش ویژه ااک ،شوری

مربوب بنه زمان پس از اجرا از اطلاعات و آمار نفوس و

ااک ،بعد اانوار ،تراک جمعیت ،تصر ارایی ملی و

مسین سال  8935استخرا شده است.

تبندینف مراتع در دسنننتنهی دو برار میایرند .کلیه

معیار کاربری اراینی :در این معیار دو شااص تصر

شنااصها بر اسناس الگوی پرسننیات آلن 3به صورت

اراینننی ملی و تبدیف مراتع به کاربریهای مناسنننم

جندول  ،8طبقنه بندی اردیدهاند .برای تعیین ارز

تعیین اردیند که اطلاعات هر دو بازه زمانی مورد نیاز

هر شننااص از دسننتهی نخسننت ،محاسننبات طبق

از اداره کف منابع طبیعی و آبخیزداری استان مارس و

دسنننتورالعمف رو

 IUCNانجا ارمته اسنننت .این

اداره مننابع طبیعی و آبخیزداری شنننهرسنننتان لامرد

محاسبات برای هر شااص در دو زمان پیش و پس از

جمعآوری شده است.

اجرا انجنا اردیند .برای نمونه ،برای شنننااص تنوع

 .5-2گخخام پخنخجخم :طبقخخهبنخخدی و ارزش دهی
شاخ

اونه تعیین شننده اسننت .ارز

ها

در این اا  ،شنننااصها بر اسننناس روند بهبود به دو
دسنته تقسی اردیدند .دستهی نخست ،شااصهایی
کنه در آنهنا ارز

بیشنننیننه بهترین الت و ارز

کمینه بدترین الت اسننت .دسننته دو  ،شااصهایی
کننه در آنهننا ارز

اوننهای در زمنان پیش از اجرا ،ارز

کمینننه بهترین ننالننت و ارز

وابعی برابر 23

وابعی این شننااص با

توجه به تقسی بندی داالی شااص در طبقهی -97
 )87و بر اسنناس طبقهبندی پرسننیات آلن در طبقهی
 )28- 47برار میایرد .از این رو ،محاسنننبات طبق
دسنتورالعمف رو

به شنرم زیر میباشنند روابط  8تا

.)5

بیشنننیننه بدترین الت میباشننند .بر این اسننناس،

شکل  -3روند انتااب معیارها و شا

های پایداری (منبع :مطالعه حاضر)

جدول -1الگوی طبقه بندی دا لی شا

ها

ویعیت پایداری

پایدار

تقریباً پایدار

پایداری متوسط

تقریباً ناپایدار

ناپایدار

بازه امتیاز

18-877

18-17

48-17

28-47

7-27

9- Prescott Allen
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منبع Yari Hesar :و همیاران)2789،

27/83=7/35 )9

23-87=83)8

27-87=27)2

/35*27=83 )4

47-83=28 )5

برای شننااصهای دسننته دو نیز طبق دسننتورالعمف
 IUCNعمف اردید .برای نمونه ،شااص TDS

رو

وابعی  328میلیار برای زمان پس از اجرا

بنا ارز

تعیین شنننده اسنننت .این ارز

وابعی در طبقننهی

 )577-8777منیلیار بر لیتر و در طبقننهبننندی
پرسنننیننات آلن در طبقننهی  )48-17برار میایرد.
محاسنبات برای این شااص به شرم زیر است روابط
 1تا 328-577=428 )1 8777-577=577)5 .)87
7/14*27=81/14)3

مشخص شد.

 .7-2گام هفتم :ترسیم بارومتر پایداری
پس از مشخص شدن امتیازهای کلیه شااصهای هر
معیار و پیرو آن هر یک از دو سننیسننت اکوسننیست و
انسان ،در اا آار بارومتر مشارسنج) پایداری ترسی
اردیند  )Guijt & Moiseev, 2001تنا وینننعیت
پناینداری منهقه برای دو بازهی پیش و پس از اجرای
پروژه تغذیه مصنوعی تعیین شود.

.3نتایج

577-7/428=7/14 )1

 .1 -3تعیین سیستم ،بُعد ،معیارها و شاخ

17-14/81=49/81)87

سننیسننت  ،ابعاد ،معیارها و شننااصها به همراه ارز

 .6-2گام ششم :تلفیق شاخ

ها

ها

وابعی و امتیاز کسنم شندهی شااصها در جدول ،2

در این اا  ،با جمع کردن امتیاز شننااصهای هر یک

ارا ه شنده است .در جداول 9و  ،4امتیاز معیارها ،ابعاد

از معیارها و محاسننبهی میانگین سننابی آنها ،امتیاز

و دو سنیسنت اکوسننیست و انسان در پس و پیش از

هر معیننار تعیین اردینند .همینین بننا جمع کردن و

اجرا را نشننان میدهند .در شننیف  4نیز رادار پایداری

محاسنبهی میانگین سابی امتیاز معیارهای هر بعد و

برای شااص ها ارا ه شده است.

هر سنیسنت  ،امتیاز نهایی هر یک از ابعاد و سیست ها
جدول -2معیارها و شا
سیستم

بُعد

معیار
آب

اکوسیست

زیست
محیهی

پوشش
ایاهی
ااک

اجتماعی
انسان

جمعیت
مقر

ابتصادی

کاربری
ارایی

منبع :نتایج تحقیق)

ها در دو با
شا

TDS
SAR
EC
تا پوشش
تنوع اونه ای
اونه های مهاج
مرسایش ویژه ااک
شوری ااک
بعد اانوار
تراک جمعیت
نرت اشتغال
نرت با سوادی
تصر ارایی ملی
تبنندیننف مراتع بننه

اکوسیستم و انسانی و امتیازهای آنها
پی
ارز
145
وابعی
7/53
8145
%3
23
31/5
841
7/94
5/82
8794
15/28
12/58
%2
%87

از اجرا
امتیاز
41/2
31/1
21
5/2
28
8/4
15/2
12
21/1
87
83/4
52/1
32
17

پس از اجرا
امتیاز
ارز
49/81
328
وابعی
31/1
7/17
28/1
8489
88/2
%84
25
25
7/1
31/4
53/1
275
39
8/4
14
9/1
87
8747
15/1
44/55
51/4
11/98
19/1
%8/4
15
%95

کاربری مناسم
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از اجرا)

جدول  -3امتیاز هر یک از معیارها ،ابعاد و سیستمها (پی

پیش از اجرا
امتیاز

معیار
آب

51/3

پوشش ایاهی

3/5

ااک

19/1

جمعیت

83/4

مقر

41

کاربری ارایی

11

امتیاز

بعد

57/75

زیست محیهی
اجتماعی

83/4

ابتصادی

11

امتیاز

سیست

57/75

اکوسیست

57/45

انسانی

جدول  -4امتیاز هر یک از معیارها ،ابعاد و سیستمها (پس از اجرا)

پس از اجرا
معیار
آب

امتیاز

بعد

امتیاز

امتیاز

سیست

54/52

پوشنننش
ایاهی
ااک

82/25

جمعیت
مقر

52/8

ارایی

محیهی

اکوسیست

11/9
95

کاربری

زیست

58/79

58/79

54/9

اجتماعی
ابتصادی

95
انسانی

59/2

18/89

(منبع جداول  3و  :4مطالعه حاضر)

شکل  -4رادار پایداری شا

ها (منبع :نتایج تحقیق)

بر اسننناس جداول بالا ،در بازهی پیش از اجرای پروژه،

دارنند .همینین شنننااص ایناهنان مهناج با امتیاز

شننااص  SARبا امتیاز  ،)31معیارکاربری ارایننی با

 ،)8/4معینار پوشنننش ایناهی با امتیاز  )3/5و بعد

امتیناز  )11و بعند ابتصنننادی با امتیاز  )11بالاترین

اجتماعی با امتیاز  )83/4پایینترین ویعیت پایداری

ویعیت پایداری را در میان شااصها ،معیارها و ابعاد

را در میان شااصها ،معیارها و ابعاد به اود ااتصاق
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دادهاننند .در بننازهی زمننانی پس از اجرای پروژه نیز

بر اسناس محاسنبات انجا شده و امتیازهای به دست

شننااص  SARبا امتیاز  ،)31/1معیار ااک با امتیاز

آمده ،امتیاز متوسنط بخش اکوسیست برابر با 57/75

 )11/9و بعند ابتصنننادی بنا امتیناز  )59/2بالاترین

و امتیاز بخش انسننانی برابر با  57/45برای زمان پیش

ویعیت پایداری را در میان شااص ها ،معیارها و ابعاد

از اجرای پروژه و برای زمان پس از اجرای پروژه ،امتیاز

دارنند .همینین شنننااص اوننههای مهاج با امتیاز

متوسننط بخش اکوسننیسننت برابر با  58/79و امتیاز

 ،)7/1معینار پوشنننش ایناهی بنا امتیاز  )95و بعد

بخش انسننانی برابر با  18/89برآورد اردیده اسننت .با

اجتماعی با امتیاز  )95همینان پایینترین ویننعیت

توجه به امتیازهای به دسننت آمده در دو زمان پیش و

پایداری را در میان شننااصها ،معیارها و ابعاد به اود

پس از اجرای بارومتر پایداری برای هر دو بازهی زمانی

ااتصاق دادهاند.

مهابق شیف  5میباشد.

 .2-3بارومتر پایداری

شکل  -5بارومتر (فشارسنج) پایداری برای بازهی پی

.4بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج به دست آمده جداول 9و  4و همینین
اشیال  4و  5مشخص اردید که میزان پایداری بخش
اکوسیست در پیش و پس از اجرای پروژه تغییر
محسوسی نداشته است و در هر دو زمان در ویعیت
پایداری متوسط بسر میبرد .هر چند این پایداری با
شیم بسیار ک روند صعودی داشته است .اما میزان
پایداری بخش انسانی مرد ) از رشد چش ایری
براوردار بوده است .بدین صورت که از الت پایداری
متوسط در زمان پیش از اجرا به الت تقریباً پایدار در
زمان پس از اجرا رسیده است .با توجه به این مویوع
میتوان ا تمال داد که اجرای پروژه تغذیه مصنوعی
در ارتقاء پایداری رماه انسان مرد ) اثراذار بوده است.

و پس از اجرا (منبع :نتایج تحقیق)

با محاسبه میانگین

سابی امتیازهای دو بخش

اکوسیست و انسانی برای دو زمان پیش و پس از اجرای
پروژه که به ترتیم  57/25و  51/71میباشند ،میتوان
نتیجه ارمت که ویعیت پایداری کف منهقه در زمان
پیش و پس از اجرای پروژه تغذیه مصنوعی در الت
متوسط و با یک شیم ملای در ویعیت صعودی بسر
میبرد .همینین علی رغ ثابت ماندن ویعیت پایداری
اکوسیست در پیش و پس از اجرای پروژه ،ویعیت
پایداری برای از شااصهای سه معیار آب ،پوشش
ایاهی و ااک این سیست  ،روند نزولی داشتهاند .در
این منهقه شااص  ECبه عنوان ییی از نشانگر
کیفیف آب ،در ویعیت تقریباً ناپایدار به ویعیت
ناپایدار میباشد که این اود یک اعلا اهر برای منابع
آب زیرزمینی منهقه به شمار میآید .شااص مرسایش
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ویژه ااک نیز از ویعیت پایدار در زمان پیش از اجرا

و همین امر در کوتاه مدت ،میتواند منجر به امزایش

به ویعیت تقریب ًا پایدار سیر نزولی) رسیده است .از

مشار بر منابع از طریق استر

سهح زیرکشت با

سوی دیگر ،در بخش انسان کلیه شااصها بجز

تصر ارایی و تغییر کاربری زمین ارددTeymori .

شااصهای معیار کاربری ارایی ،در پیش و پس از

و همیاران  )2789نیز در پژوهش اود ویعیت

اجرای پروژه از ویعیت پایداری ثابتی همراه با یک

پایداری در منهقه مورد مهالعه اود را پایداری متوسط

شیم ملای صعودی براوردار میباشند .همینین در

اعلا نمودهاند Asadinigvand .و همیاران )2784

بخش انسانی ،معیار جمعیت از ویعیت ناپایدار در

نیز در پژوهش اود به ویعیت پایداری متوسط برای

پیش از اجرا به ویعیت تقریباً رسیده است .معیار مقر

مناطق مورد مهالعه رسیدهاند .در صورتی که

نیز از ویعیت پایداری متوسط در پیش از اجرا به

 Mahmoudiو همیاران  )2785پس از ارزیابی

ویعیت تقریباَ پایدار در پس از اجرا ارتقاء یامته و تنها

پایداری منهقهی مورد پژوهش اود اعلا داشتند که

شااص کاربری ارایی از ویعیت پایدار در پیش از اجرا

این منهقه تقریباً ناپایدار وابع شده است .جمعبندی

به ویعیت تقریباً ناپایدار در پس از اجرا تنزل داشته

یامتههای این پژوهش و سایر پژوهشهای مشابه اکی

است .به عبارت دیگر ،معیار کاربری ارایی با دو

از آن است که اارچه ارزیابی پایداری ،امری اجتناب

شااص تصر ارایی ملی و تبدیف مراتع) از دیدااه

ناپذیر است ،اما بسنده کردن به یک رو

برای تحلیف

پایداری توسعه سیر نزولی داشته است .دو شااص

ویعیت اکوسیست در پی توسعه ،نمیتواند تأثیر کلیه

تصر ارایی ملی و تبدیف مراتع به ترتیم در ویعیت

عوامف را بررسی نماید .همینان که در این پژوهش نیز

پایدار و تقریباً پایدار با شیم ملای نزولی میباشند .این

مهالعه شااصها نشان دهنده پیییدای ارتباطات

مویوع میتواند نشانگر این واثعیت باشد که تصر

میان آنها میباشد .از سوی دیگر ،تأثیر عوامف جانبی

ارایی ملی و تبدیف ارایی مرتعی در این منهقه رو به

غیربابف کنترل مانند اشیسالیها یا نوسانات ابتصادی
تغییر

امزایش است .از جمله دلایف امزایش میزان تصر

میتواند شااصهای اجتماعی را دستخو

ارایی ملی و تبدیف مراتع و کاهش میزان پایداری این

نماید .نیته دیگر این که تأثیر پروژههای تغذیه

دو شااص میتوان به امزایش ریایت اجتماعی و

مصنوعی در یک سازه زمانی مشخص ،بر کلیه شااص-

کاهش ترس از کمبود آب بر اثر ساات پروژه مصنوعی

ها ییسان نبوده و این شااصها به دلیف ماهیتهای

دانست .این امزایش ریایت و کاهش ترس به نوبهی

متفاوت ،عمدت ًا در بازههای زمانی متفاوتی نیز تغییر

اود باعث بهبود ویعیت روانی جامعه انسانی روستای

مییابند .بر این اساس ،ممین است ارزیابی پایداری

کال اردیده ،همین امر سبم امزایش تمایف به

همین پروژه پس از طی  87سال دیگر ،نتایج متفاوتی

زیرکشت بردن ارایی بیشتر ،شدهاست .بنابراین ،می-

را نشان دهد .بنابراین پیشنهاد میشود علاوه بر

توان این مرییه را مهرم نمود که ا تمالاً اجرای پروژه-

سنجش توانایی و بابلیت رو های دیگر ارزیابی

های تغذیه مصنوعی بیش از آن که شااصهای

پایداری پروژههای آبخوانداری ،این مهالعات در بازه-

اکولوژییی منهقه را بهبود ببخشد ،سبم کاهش مشار

های زمانی ده ساله تیرار شود تا با بررسی و ارزیابی

روانی ناشی از کمبود آب در میان ساکنان منهقه شده
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8931  زمستان،4  شماره،52  دوره، منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی
، از این رو.با محدودیت و ملا ظات زیادی روبرو اردد

- نتایج کامف،تغییرات شااصها در دورههای ده ساله

 اندازهایری شااصهای،پیشنهاد دیگر این پژوهش

 همینین این.تری از تأثیرات این پروژهها به دست آید

-مورد نیاز ارزیابی در بازه زمانی پیش از اجرای پروژه

پژوهش با محدودیتهایی نیز روبرو بوده است که اولین

های تغذیه مصنوعی میباشد تا امیان مقایسه دادهها

 محدودیت وجود اطلاعات به ویژه،و مه ترین آنها

.در بازههای زمانی مورد مهالعه میسر اردد

 این.مربوب به زمان پیش از اجرای پروژه میباشد
محدودیت باعث اردید که انتخاب معیارها و شااصها
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