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 آبریز دریاچه نمکسنجش پایداری حوضه 

 های شاخص فقر آبی()کاربرد آنتروپی شانون در تعیین وزن مؤلفه
 2دکتر سعید یزدانی، 1*آبادزهرا کیانی فیض

 چکیده
های های متعدد ارزیابی منابع آب، بیانگر وضعیت بحرانی حوضهکشور ایران در زمرة مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. شاخص

های آبریز شده است. پژوهش حاضر به آبریز در ایران است. شرایط اقلیمی نامناسب و عدم مدیریت یکپارچه آب، منجر به ناپایداری حوضه
آبریز دریاچه نمک است. برای این محیطی ایجادکننده وضعیت ناپایدار حوضهدنبال شناخت عوامل اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و زیست

آبریز دریاچه محیطی و بکارگیری شاخص فقر آبی وضعیت پایداری آب حوضهفاده از اطالعات اجتماعی، اقتصادی و زیستمنظور با است
های شاخص فقر آبی استفاده شده سنجش شده است. در این مطالعه از روش آنتروپی شانون برای تعیین وزن مؤلفه 1931نمک در سال 

های بدست آمده است. همچنین مطابق نتایج مؤلفه 92/11آبریز دریاچه نمک پایداری حوضه است. براساس نتایج شاخص فقر آبی، درجه
باشند. مصرف زیاد کود و سم آبریز دریاچه نمک میزیست و منابع مهمترین عوامل ناپایداری حوضهگانه شاخص فوق، مؤلفه محیطپنج

-آبریز دریاچه نمک میعلل اصلی ایجادکننده وضعیت ناپایدار در حوضه شیمیایی در اراضی کشاورزی و حجم پایین سرانه آب زیرزمینی از

گردد تا دولت با استفاده از تجهیزات و امکانات کنترلی بر میزان زیست توصیه میباشد. با توجه به نتایج فوق در مؤلفه منابع و محیط
گذاری مناسب درصد منابع آبی کشور است، سیاست 31 کنندةمصرف منابع محدود آبی نظارت کند و از آنجایی که بخش کشاورزی مصرف

ریزی قرار دهد. همچنین با نظارت بر فروش کود و سم شیمیایی در اراضی کشاورزی، از برنامه در کاهش سطح زیرکشت آبی را در اولویت
 ها جلوگیری نماید.نفوذ مواد آالینده به منابع آب سطحی و زیرزمینی آلودگی آب
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 مقدمه

آب از جمله عناصر اصلی ادامه حیات انسان است، بطوریکه بقای بشر بدون آن قابل تصور نیست 

(Rosegrant et al., 2002.) های اقتصادی چالشامروزه افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و فعالیت-

ها را سبب شده است ون تخریب اکوسیستم وابسته به آب، نشست زمین و خشک شدن چاههایی همچ

(Global Water Partnership, 1996.)  کشور ایران نیز با توجه به قرارگیری در اقلیم فراخشک و خشک از

های متعدد از سوی محققان این . شاخص(Khaledi & alleyassin, 2000)این معضل مستثنی نیست 

های ناشی از سازد که وضعیت منابع آب کشور بحرانی بوده و همواره تنشیت را به خوبی آشکار میواقع

آبریز اصلی تقاضای آب حوضه 6در کشور ایران  .Taheri reykandeh et al., (2016)کند آبی را تجربه میکم

 11ن مساحت کشور )آبریز فالت مرکزی بیشتریکنند. در این میان حوضهمناطق مختلف را تأمین می

درصد( را به خود اختصاص داده است. با وجود سهم باالی این حوضه آبریز از مساحت کل کشور، در سال 

میلیمتر بارندگی داشته است. شرایط اقلیمی نامناسب در کنار عدم مدیریت  1/196تنها  1951-51آبی 

ناپایدار قرار داده است. حوضه  های آن را در شرایطصحیح یکپارچه آب، وضعیت آبی اکثر زیرحوضه

های آبریز میلیمتر رتبه سوم را در میان زیرحوضه 2/181، با بارش 1951-51آبریز دریاچه در سال آبی 

در  -1/21862فالت مرکزی داشته است، درحالیکه مطابق آمار وزارت نیرو، این حوضه آبریز با بیالن آبی 

 (. 1ا قرار گرفته است )نمودار هوضعیت بشدت ناپایدار نسبت به سایر حوضه
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اند )سالنامه )بارش کم و تبخیر و تعرق زیاد( سهم بسزایی در وضعیت ناپایدار حوضه آبریز فوق داشته

کنندة ترین مصرفعمده-های مختلف اقتصادی بخصوص بخش کشاورزی (. اما توسعة بخش1951آبی، 

بحرانی دامن زده است. بطوریکه مطابق آمار شرکت مدیریت منابع آب در  به این وضعیت -آب کشور

 95/3899آبریز دریاچه نمک ، مصرف آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در حوضه1951-51سال آبی 

 (. 2میلیون متر مکعب برآورد شده که بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است )نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوی دیگر افزایش رشد جمعیت و نرخ شهرنشینی به چنین وضعیت بحرانی دامن زده است. برآیند از 

این تحوالت منجر به ناپایداری منابع آب در حوضه فوق شده و برقراری پایداری را با چالش جدی مواجه 

لیمی، رسد راه حل منطقی در چنین شرایطی تنها با بررسی و شناخت عوامل اقکرده است. بنظر می

پذیر است تا بتوان با اتخاذ محیطی ایجادکننده وضعیت ناپایدار امکاناقتصادی، اجتماعی و زیست

رو آن است که تصمیمات اصولی مانع از گسترش این وضعیت ناپایدار شد. بنابراین هدف اصلی مقاله پیش

اری آب مورد سنجش قرار های کمی وضعیت حوضه آبریز دریاچه نمک از لحاظ میزان پایدبا ارائة تحلیل

گیرد. مرور مطالعات انجام شده عالوه بر تعیین مسیر پژوهش در آینده، ضرورت پژوهش حاضر را 

کند. از این رو در این بخش با مرور مطالعات داخلی و خارجی، اهداف تحقیقات انجام شده، تر میپررنگ

-ات خارجی در زمینه بررسی پایداری حوضهشود. مطالعابزارهای دستیابی به آن و نتایج آنها بررسی می

با بکارگیری  Inas Kamal El-Din El-Gafy (2018)سازی صورت گرفته است. های آبریز در قالب شاخص

های شاخص فقر آبی در کشور مصر به ارزیابی مدیریت منابع آب پرداخت. نتایج مطالعه نشان داد مؤلفه
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 .بندی عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه آب استولویتشاخص فقر آبی ابزاری کارآمد در راستای ا

Thakur et al., (2017) با استفاده از پنج مؤلفه  1به بررسی وضعیت حوضةآبریز رودخانه بگمتانی نپال

اما رند. شاخص فقر آبی پرداختند. نتایج نشان داد مناطق ساندراجیال و البو از وضعیت مناسبی برخوردا

با  Álvarez et al., (2015)رسی کم به منابع آب در شرایط نامناسبی قرار دارد. منطقة دامان بدلیل دست

استفاده از شاخص فقر آبی به ارزیابی منابع آب مکزیک پرداختند. بدین منظور از مجموع وزنی 

زیست استفاده کردند. های منابع، دسترسی، مصرف، ظرفیت، کیفیت و محیطاستاندارد شدة مؤلفه

بمنظور  Pan et al., (2014)است.   15برابر با  2ریونشان داد میزان پایداری حوضة آبریز والسمطالعة آنها 

های استان گانسور چین، از شاخص فقر آبی استفاده کردند. های آبریز رودخانهشناخت مشکالت حوضه

 Awojobiدارست.  ترین وضعیت را از لحاظ فقر آبینتایج مطالعة آنان نشان داد که رودخانه شیول مناسب

با استفاده از شاخص فقر آبی به بررسی امنیت آبی مناطق نیجریه پرداخت. نتایج مطالعه آنان  (2014)

 Norman etنشان داد که مناطق مورد بررسی از لحاظ مدیریت منابع آبی در شرایط نامناسبی قرار دارند. 

al., (2013) ارزیابی وضعیت منابع آب کانادا پرداختند. به   9های وضعیت امنیت آبیبا بکارگیری شاخص

et al., (2012) Zhang  با به کارگیری شاخص فقر آبی به ارزیابی میزان پایداری حوضة شیانگ در چین

در وضعیت ناپایدار و منطقة  9/26کین با مقدار پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که منطقة مین

با  Jemmali and Matoussi (2012)ت نسبی بهتری قرار دارد. در وضعی 5/66چانگ با مقدار جینگ

به بررسی وضعیت  1های اصلیو استفاده از تجزیه و تحلیل مؤلفه 1بکارگیری شاخص فقر آبی بهبود یافته

های تونس پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد مناطق بدون محدودیت منابع پایداری منابع آب استان

شاخص  Sullivan et al., (2003)قرار دارند.  امناسبی از نظر شاخص فقر آبی بهبود یافتهآبی در شرایط ن

فقر آبی را در آفریقای جنوبی، تازانیا و سریالنکا به کار بردند. نتایج مطالعة آنان نشان داد شاخص فقر 

 ,.Lawrence et al آبی ابزاری کارآمد و ساده در راستای شناسایی عوامل مؤثر مدیریت یکپارچه آب است.

کشور را مورد  119شاخص فقر آبی در مقیاس جهانی، وضعیت منابع آبی  با غلبه بر محدودیت (2002)

با استفاده از شاخص فقر آبی به ارزیابی  Taheri reykandeh et al., (2016)ارزیابی قرار دادند. در داخل نیز 

                                           
1 Bagmati river Basin 
2 Río Valles 
3 Water Security Status Indicators 
4 Improved Water Poverty Index 
5 Principal Component Analysis 
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های سیستان و بلوچستان، آنان نشان داد، استان های کشور پرداختند. نتایج مطالعةامنیت آبی استان

های چهارمحال و بختیاری، رو هستند و استانکرمان، هرمزگان، قم و فارس با تنش آبی شدید روبه

با  Shykhi and jamali (2014)  کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مرکزی از موقعیت بهتری برخوردارند.

آبریز زهره و جراحی پرداختند. س محلی به ارزیابی تنش آبی حوضهبکارگیری شاخص فقر آبی در مقیا

 12/93نتایج مطالعة آنان نشان داد که میانگین شاخص فقر آبی حوضة آبریز زهره و جراحی برابر با 

در وضعیت  59/28و  88/15زاده جعفر به ترتیب با مقادیر چشمه سفید و امام-است. منطقة اردکان

نظر منابع آبی قرار دارند. بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج نشان داد  مناسب و نامناسبی از

شاخص فقر آبی ابزاری کارآمد و مناسب در راستای تحلیل وضعیت پایداری آب است. همچنین از 

های آبریز، استانی و جهانی است. در داخل های مختلف حوضههای این ابزار، کاربرد آن در مقیاسقابلیت

آبریز انجام ای در سطح حوضههای کشور انجام شده است اما مطالعهز تنها مطالعه جامع در سطح استاننی

 دهی شده است.  نشده است. لذا این مقاله بمنظور پر کردن این خالء مطالعاتی سامان

 روش تحقیق

تعریف (. Chenoweth, 2008)کمیابی آب به معنای عدم توانایی تأمین نیازهای اساسی مرتبط با آب است 

، بعنوان معیاری در تعیین سهم افراد از موجودی آب، تأکید شفافی بر نقش 1585در سال  1ازدحام آب

-فالکنمارک با معرفی جنبه (Falkenmark and Rockström, 2004های آبی بود )عوامل اجتماعی در تنش

ت رشد جمعیت، استراتژی مدیریت های اجتماعی و انسانی چالش مدیریت منابع آب و تأکید بر محدودی

تقاضای آب را نسبت به مدیریت عرضه اولویت اساسی دانست. شاخص تنش آبی بعلت عدم توانایی لحاظ 

مورد نقد قرار گرفت و شاخص استفاده از منبع آب  Raskinتوسط  1553الگوی مصرفی آب در سال 

ر از نقاط ضعف این شاخص بود توسط وی معرفی شد. عدم لحاظ کیفیت آب و ظرفیت اقتصادی کشو
(Feitelson, 2002  and Chenoweth.) 

 

Seckler (1998) الملل با دیدگاه مدیریت تقاضا را برای عرضه آب در مؤسسه مدیریت تقاضای آب بین

تمرکز نمود.  2توجه به دو شاخص فالکنمارک و راسکین پیشنهاد کرد و تنها به منابع آب در دسترس

کمیابی آب به ظرفیت تطبیق وابسته است. از دیدگاه آنان  Ohlsson and Turton (1999)براساس تحقیقات 

                                           
1 water crowding 
2 Available Water Resources 
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کمیابی آب دارای دو شکل مرتبه اول و دوم است. کمیابی مرتبه اول در اثر عدم وجود ظرفیت طبیعی و 

ه است. کمیابی مرتبه دوم به شکل فقدان ظرفیت انطباق جامعه برای مقابله با کمیابی مرتبه اول ظاهر شد

ها در دیدگاه اوهلسون شامل تنش آبی و مقدار آب طبیعی در دسترس برای جمعیت نسل اول شاخص

های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی کمیابی آب را ها محدودیتمعین تعریف شد. نسل دوم شاخص

ص توسعه ترکیب شاخص تنش آبی و شاخ Ohlsson and Turton (1999)مدنظر قرار داده است. بنابراین 

این دیدگاه را در  Sullivan (2002)معرفی کردند و سرانجام  1انسانی را بعنوان شاخص کمیابی آب اجتماعی

(. با پذیرش کمیابی آب به عنوان مشکل چندبعدی، اصطالح 1راستای شاخص فقر آبی توسعه داد )شکل 

 (.Komnenic et al, 2009مورد پذیرش قرار گرفت ) فقر آبی به طور گسترده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهندة ارتباط میان سطح رفاه انسان و ابعاد گوناگون مرتبط با منابع آب است. این شاخص فقر آبی نشان

زیستی مرتبط با های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیطشاخص به عنوان ابزاری جامع با ادغام جنبه

توان با استفاده از آن ند. بنابراین میکهای مدیریت منابع آب فراهم میتری از پیچیدگیآب، درک ساده

بندی محیطی رتبهوضعیت مناطق مختلف را از لحاظ فاکتورهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست

کرد و به ارائه سیاست مناسب اقدام نمود. همچنین با استفاده از این شاخص به بررسی عملکرد و ارزیابی 

، 1، ظرفیت9، دسترسی2خص فقر آبی از پنج مؤلفه منابعهای دولت در حوزه آب پرداخت. شاسیاست

                                           
1 Social Water Scarcity Index 
2 Resources 
3 Access 



 

1112 

 

گیری هایی اندازهها با شاخصمرتبط با آب تشکیل شده است. هر یک از مؤلفه 9زیستو محیط 2مصرف

شود تا اندازة عددی می 1ها استانداردسازیشوند. جهت تجمیع و تفسیر، مقادیر هر یک از شاخصمی

دهنده شاخص فقر آبی را ارائه ها و متغیرهای تشکیلمؤلفه 1گیرد. جدول ها در بازة صفر تا صد قرار آن

 دهد.می
 دهنده شاخص فقر آبیها و متغیرهای تشکیلمؤلفه  -1جدول

ارتباط با شاخص  واحد متغیر مؤلفه

منابع فقر آبی
های واقع شده در سرانه آب زیرزمینی ساالنه در استان 

 آبریز دریاچه نمکحوضه

 + مترمکعب
های واقع شده در سرانه آب سطحی ساالنه در استان

 آبریز دریاچه نمکحوضه

 + مترمکعب
 - بدون واحد ساله 1ضریب تغییرات بارندگی در دوره زمانی 

سترس
د

 ی

 + درصد سرانه تعداد انشعابات آب در نقاط شهری و ورستایی
 + درصد آوری فاضالب شهریدرصد جمعیت تحت پوشش جمع

افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از کل  درصد

 جمعیت

 + درصد

ت
ظرفی

 + درصد نرخ باسوادی 
 + درصد نرخ مشارکت اقتصادی

 + ریال تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
 + درصد نرخ اشتغال غیرکشاورزی

ف
صر

م
سرانه مصرف آب خانگی ساالنه در مناطق شهری و  

 روستایی

 + مترمکعب
 - درصد های زیرکشتاراضی زیرکشت آبی از کل زمیندرصد 

 - مترمکعب/ریال مصرف آب در بخش صنعت به ازای ارزش افزوده صنعت

ط
حی

م
ت

س
زی

 

مصرف کودهای شیمایی به ازای هر هکتار از اراضی 

آبریز دریاچه های واقع شده در حوضهزیرکشت در استان

 نمک

کیلوگرم در 

 هکتار
- 

ت به ازای هر هکتار از اراضی مصرف سموم دفع آفا

آبریز دریاچه های واقع شده در حوضهزیرکشت در استان

 نمک

 - لیتر در هکتار

درصد مساحت مناطق حفاظت شده از کل مساحت 

 های واقع شده در حوضه آبریز دریاچه نمکاستان
 + درصد

؛ پاندی و همکاران، 2912؛ ماناندهار و همکاران، 2991کاران، ؛ آدگر و هم2999؛ سالیوان و همکاران، 2991مأخذ: سالیوان و همکاران، 

2912 
شود تا مقدار هر مؤلفه بدست ها محاسبه میها، متوسط آنپس از استانداردسازی هر یک از زیرشاخص

آبریز دریاچه گیری وزنی مقدار نهایی شاخص فقر آبی در حوضهآید. سپس با استفاده از روش میانگین

 (.Sullivan 2002; Sullivan et al., 2003; Manandhar et al., 2012)آید ( بدست می1معادله )نمک بر اساس 

                                                                                                                                   
1 Capacity 
2 Use 
3Environment 
4 normalize 
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،WPIکه در آن 
jX، i وw آبریز دریاچه نمک، ارزش دار شاخص فقر آبی در حوضهبه ترتیب بیانگر مق

ها و وزن هر مؤلفه است. شاخص فقر آبی محاسبه شده در باالی عددی بین صفر تا ها، اندیس مؤلفهمؤلفه

روش برای تعیین وزن هر مؤلفه استفاده شده است.  1صد است. در این مطالعه از روش آنتروپی شانون

بندی دهی و اولویتگیری چند شاخصه است که هدف آن وزنهای تصمیمیکی از روش آنتروپی شانون

های ارائه شد که از آن در ماتریس Shannonتوسط  1531باشد. این روش در سال ها میمعیارها و شاخص

نشان داد که وقایع با احتمال وقوع  Shannonشود. گزینه برای محاسبه وزن معیارها استفاده می-معیار

گذارند و برعکس هر چقدر احتمال وقوع یک رخداد کمتر باشد، ات کمتری در اختیار میزیاد اطالع

ها کاهش یافته اطالعات حاصل از آن بیشتر است. با به دست آوردن اطالعات جدید، در واقع عدم قطعیت

ها کاسته شده است. در نتیجه عدم و ارزش اطالعات جدید برابر با مقداری است که از عدم قطعیت

توان به ها و اطالعات پارامترهایی وابسته به هم هستند. به عبارت، از تئوری آنتروپی شانون میقطعیت

عنوان شاخصی برای کمی کردن میزان اطالعات عدم آگاهی و دانش نسب به مشخصات یک سامانه، 

 شود.فاده می( است2. برای به دست آوردن وزن آنتروپی از معادله )(Yue et al., 2010)استفاده کرد 
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، وزن آنتروپی و1که در آن 
je ،پارامتر مقدار انتقال آنتروپی است. هر چه مقدار آنتروپی کمتر باشد ،

 آید.   ( بدست می9از رابطه )  j و  iتأثیر   بیشتر خواهد بود. آنتروپی انتقال اطالعات بین دو متغیر 

(9) ln
ln( ) 1

1 m

j ij ij

i

e P P
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1 shanon entropy 
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که در آن 
ijP احتمال روی داد مشترک ،i  وj .است 

 محدوده مطالعاتی

های آبریز ایران، بندی حوضههای بستة ایران است که در تقسیمحوضه آبریز دریاچه نمک یکی از حوضه

 52169رود و زیرمجموعة حوضة آبریز فالت مرکزی است. مساحت این حوضه، مار میحوضة فرعی به ش

 (.2شوند. )شکل کیلومتر مربع است و شامل رودهایی است که به دریاچه نمک منتهی می

 

 

 

 

 

 

 

 این حوضه از شمال به البرز، از غرب به زاگرس، از جنوب له کوه کرکس و از شرق به دشت کویر 

 

 

های تهران، البرز، قزوین، مرکزی، همدان، اصفهان، سمنان و قم را هایی از استاند و بخششومحدود می

های نامبرده از کل مساحت حوضه آبریز دریاچه نمک و سهم سهم استان 2گیرد. جدول در بر می

 . دهدمساحت آنها را ارائه می

 

 

 

 

 

 

 آنهای واقع در دریاچه نمک و استان نقشه موقعیت حوضه آبریز -2شکل
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 آبریز دریاچه نمکاز مساحت حوضه سهم استان -2جدول

سهم استان از مساحت حوضه  اناست

 آبریز

سهم مساحت استان در حوضه 

 61/39 95/1 البرز آبریز
 26/61 62/5 تهران
 98/51 92/99 قزوین

 56/55 11/12 قم
 98/51 92/99 مرکزی
 11/11 11/95 همدان

 28/12 29/11 اصفهان
 35/1 85/1 سمنان

 های پژوهشمنبع: یافته

های البرز، تهران، قزوین، قم، زیستی استاناقتصادی، اجتماعی و محیط مطابق جدول فوق متغیرهای

آبریز دریاچه نمک دارند، مورد بررسی مرکزی و همدان که از لحاظ مساحت بیشترین سهم را در حوضه

درصد از سهم مساحت حوضه آبریز دریاچه  89های فوق در مجموع بیش از قرار گرفت. همچنین استان

از منابع مختلف گردآوری شده است.  1951آمار و اطالعات مورد نیاز برای سال  گیرند.ینمک را در بر م

 بکارگرفته شده است.  Excel 2019افزاری همچنین برای انجام محاسبات، بسته نرم
 آمار و اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه شاخص فقر آبی در حوضه آبریز دریاچه نمک  -9جدول

 مأخذ  رد نیازشرح اطالعات مو ردیف
1 

 

شرکت مدیریت منابع آب  مقدار منابع آب سطحی ساالنه 

شرکت مدیریت منابع آب  مقدار منابع آب زیرزمینی ساالنه  2 ایران 

 سازمان هواشناسی میزان بارش 9 ایران
 سازمان آب و فاضالب کشور تعداد انشعابات آب در نقاط شهری و روستایی 1
 سازمان آب و فاضالب کشور آوری و دفع فاضالب شهریت جمعجمعیت تحت پوشش خدما 1
 سازمان آمار ایران افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی 6
 سازمان آمار ایران نرخ باسوادی 3
 سازمان آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی 8
 سازمان آمار ایران تولید ناخالص داخلی 5
 سازمان آمار ایران نرخ اشتغال غیرکشاورزی 19
 سازمان آب و فاضالب کشور مصرف آب خانگی ساالنه 11
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 آمار و اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه شاخص فقر آبی در حوضه آبریز دریاچه نمک -9ادامه جدول 

 مأخذ شرح اطالعات مورد نیاز ردیف
 سازمان جهادکشاورزی های کشاورزیاراضی زیرکشت آبی و کل زمین 12
شرکت مدیریت منابع آب  مصرف آب بخش صنعت 19

 سازمان آمار ایران مصرف کود شیمیایی 11 ایران

 سازمان آمار ایران مصرف سموم دفع آفات 11
مساحت مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت  16

 محیط زیست

 هکتار
 سازمان آمار ایران جمعیت 13
 سازمان آمار ایران مساحت 18

 و بحثنتایج 

در پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت پایداری حوضة آبریز دریاچه نمک از شاخص فقر آبی استفاده 

شده است. با توجه به آنچه در روش تحقیق شرح داده شده پس از گردآوری اطالعات مورد نیاز هر یک 

های شاخص فقر آبی را در ه( نتایج استانداردسازی متغیرهای مؤلف1اند. جدول )از متغیرها استاندارد شده

 دهد. آبریز دریاچه نمک ارائه میهای واقع در حوضهاستان

های شاخص فقر آبی در حوضه آبریز نتایج استانداردسازی و وزن متغیرهای مورد استفاده در محاسبه مؤلفه -1جدول 

 همدان مرکزی قم قزوین تهران البرز متغیرهای مؤلفه شاخص فقر آبی (1951)دریاچه نمک 
 51/25 82/11 199 99/9 88/81 19/26 حجم سرانه آب سطحی

 99/91 61/12 99/9 81 61/16 199 حجم سرانه آب زیرزمینی
 91/51 -16/21 12/33 11/13 68/51 31/59 ضریب تغییرات بارندگی

 56/81 83 39/88 61/88 51/52 29/52 نرخ باسوادی
 11/93 15/98 25/91 96/19 89/93 61/95 نرخ مشارکت اقتصادی
 39 1/89 6/56 1/89 3/58 1/53 اشتغال غیرکشاورزی

 99/9 21/82 52/19 22/61 199 32/11 تولید ناخالص ملی
 89/19 51/99 69/69 199 29/33 99/9 تعداد انشعابات شهری و روستایی

 39/39 91/62 98/91 19/62 53/11 25/28 جمعیت تحت پوشش شبکه آب و فاضالب شهری
 58/19 89/69 29/11 91/62 11/63 25/19 راد تحت پوشش تأمین اجتماعیاف

 56/39 199 61/19 89 51/66 19/68 سرانه مصرف آب خانگی ساالنه
 31/11 85/13 12/58 39/63 11/55 36/55 های زیر کشتدرصد سطح زیر کشت آبی از کل زمین

 9 21/53 199 39/89 18/53 51/56 مصرف آب صنعت به ازای هر واحد ارزش افزوده
مصرف کود شیمیایی به ازای هر هکتار از اراضی زیر 

 کشت

99/9 12/8 33/18 18/16 19/18 199 
 199 11/58 99/9 13/58 82/58 12/31 مصرف سم به ازای هر هکتار اراضی زیر کشت

درصد مساحت مناطق حفاظت شده از کل مساحت 

 استان

19/12 31/98 62/1 82/2 61/9 65/1 
 های تحقیقنبع: یافتهم



 

1112 

 

آبریز دریاچه نمک با های واقع شده در حوضههای شاخص فقر آبی در استانپس از آن، هر یک از مؤلفه

مقدار این  1گیری از متغیرهای مربوطه مورد محاسبه قرار گرفته است که جدول استفاده از میانگین

 .دهد¬یفوق نشان م های¬استان درها را مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  99/21و  11/35مطابق نتایج جدول فوق در مؤلفه منابع به ترتیب استان تهران و مرکزی با مقدار 

تا ششم قرار دارند. پس از بررسی متغیرهای مورد استفاده در این مؤلفه برای استان مرکزی  جایگاه اول

شود که این استان از نظر نوسانات دستیابی به منابع آب )ضریب تغییرات بارش( در شرایط مشخص می

رتبه  15/26و  82/31نامناسبی قرار دارد. در مؤلفه دسترسی استان قزوین و البرز به ترتیب با مقادیر 

اند. با بررسی آبریز دریاچه نمک کسب کردههای واقع در حوضهاول و ششم را در بین سایر استان

شود که استان البرز از لحاظ دسترسی به تعداد متغیرهای مورد استفاده در این مؤلفه مشخص می

ان تهران و و همدان به انشعابات شهری و روستایی در شرایط نامناسبی قرار دارد. در مؤلفه ظرفیت است

توان نتیجه در وضعیت مناسب و نامناسب قرار دارند. بر این اساس می 83/18و  96/82ترتیب با مقادیر 

گرفت استان همدان از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی جهت مدیریت مطلوب منابع آب برخوردار 

در استان همدان را نرخ پایین باسوادی، علت نامناسب بودن مؤلفه ظرفیت  1نیست. براساس نتایج جدول 

-اشتغال پایین غیرکشاورزی و تولید ناخالص داخلی سرانه دانست. نتایج محاسبة مؤلفه مصرف نشان می

در جایگاه اول تا ششم قرار دارند.  16/98و  19/88های البرز و همدان به ترتیب با مقادیردهد که استان

شاخص فوق را به سرانه مصرف آب خانگی پایین و سهم باالی علت وضعیت نامناسب استان همدان در 

 (1951آبریز دریاچه نمک )های واقع در حوضههای شاخص فقر آبی در استانایج محاسبه مؤلفهنت -1جدول
استان  مؤلفه

 البرز

استان 

 تهران

استان 

 قزوین

استان 

 قم

 استان همدان استان  مرکزی

 19/12 99/21 11/15 11/13 11/35 95/32 منابع

 89/11 91/12 98/19 82/31 11/62 15/26 دسترسی

 83/18 39/32 91/18 66/68 96/82 21/31 ظرفیت

 16/98 99/81 52/82 11/38 88/83 19/88 مصرف

 29/63 13/19 99/6 81/12 65/18 22/25 زیستمحیط
 های تحقیقمنبع: یافته
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-سطح زیرکشت آبی از کل اراضی آن و همچنین مصرف پایین آب صنعت نسبت داد. در مؤلفه محیط

های همدان و قم است. بررسی مربوط به استان 99/6و  29/63زیست نیز رتبة اول و ششم با مقادیر 

ترین علت وضعیت نامناسب آن نتیجه دهد عمدهقم نشان می زیست در استانمتغیرهای مؤلفه محیط

مصرف باالی سم در اراضی کشاورزی این استان بوده است. در مرحلة بعد مقدار شاخص فقر آبی در 

دهی آنتروپی شانون محاسبه گردید. آبریز دریاچه نمک با بکارگیری وزنهای واقع در حوضهاستان

های شاخص شد به منظور استفاده از روش آنتروپی شانون ابتدا مؤلفه طور که در روش تحقیق بیانهمان

 6فقر آبی استانداردسازی شد و سپس مقدار آنتروپی و وزن نهایی هر مؤلفه تعیین شده است. جدول 

 دهد.  ها و شاخص فقر آبی را نشان میوزن نهایی مؤلفه

ها بیشتر باشد آن مؤلفه از دیر مؤلفهایده اصلی روش آنتروپی آن است که هر چه پراکندگی در مقا

زیست و ظرفیت به ترتیب با مقادیر اهمیت بیشتری برخوردار است. مطابق نتایج جدول فوق مؤلفه محیط

مقادیر شاخص فقر آبی نهایی  3اند. جدول بیشترین و کمترین وزن را به خود اختصاص داده 91/9و  18/9

-وضعیت پایداری براساس مقادیر وزنی آنتروپی شانون نشان می های فوق را از لحاظبندی استانو طبقه

 دهد. 

 

 

 

 

 

 های شاخص فقر آبینتایج مقدار آنتروپی و وزن نهایی مؤلفه -6جدول
مؤلفه  مؤلفه

 منابع

مؤلفه 

 دسترسی

-مؤلفه محیط مؤلفه مصرف مؤلفه ظرفیت

 52/9 58/9 55/9 53/9 53/9 مقدار آنتروپی زیست

 98/9 92/9 91/9 99/9 99/9 مقدار انحراف

 18/9 11/9 91/9 16/9 29/9 وزن نهایی

 81/15 1/13 31/19 29/11 59/13 انحراف معیار
 های تحقیقمنبع: یافته
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برای شاخص فقر  96/19و  51/6قم و مرکزی با مقادیر  شود استانمشاهده می 3طور که در جدول همان

زیست کمترین مقدار را در آبی در طبقه پایداری ضعیف و متوسط قرار دارند. استان قم در مؤلفه محیط

ها در وضعیت نهای فوق داراست. استان مرکزی نیز از نظر مؤلفه منابع نسبت به دیگر استانمیان استا

نشان داده  9های آن در نمودار نامناسبی قرار دارد. نتایج مقدار شاخص فقر آبی و انحراف معیار مؤلفه

آبریز دریاچه نمک برابر با شود مقدار شاخص فقر آبی در حوضهطور که مشاهده میشده است. همان

بیشترین مقدار را در  81/1زیست با انحراف معیار باشد. براساس نتایج نمودار فوق مؤلفه محیطمی 92/19

آبریز فوق شرایط آبریز دریاچه نمک داراست. که بیانگر وضعیت نامناسب حوضهها در حوضهمیان مؤلفه

ها ترین مقدار را در میان مؤلفهکم 31/19زیست است. در این میان مؤلفه ظرفیت با انحراف معیار  محیط

آبریز دریاچه نمک از نظر امکانات اقتصادی حوضه به خود اختصاص داده است، که بیانگر شرایط مناسب

 اجتماعی در مدیریت منابع آب است.

 

 

 

 

 

 (1951آبریز دریاچه نمک )های واقع در حوضهنتایج محاسبه شاخص فقر آبی در استان -3جدول

 استان
 کامالً پایدار ی باالپایدار پایداری متوسط پایداری ضعیف ناامنی

81/6>WPI 18/8>WPI>81/6 96/12>WPI>18/8 89/19>WPI>96/12 WPI>89/19 

 - - 12/5 - - البرز

 - 11/12 - - - تهران

 - 13/11 - - - قزوین

 - - - 51/6 - قم

 - - 96/19 - - مرکزیزی

 - 29/11 - - - همدان

 های تحقیقمنبع: یافته

  :59/13مولفه منابع 

  :29/11مولفه دسترسی 

  :31/19مولفه ظرفیت 

  :11/13مولفه مصرف 

 زیست: مولفه محیط

81/15 

 
 آبریز دریاچه نمکهای آن در حوضهمقادیر شاخص فقر آبی و مؤلفه-9نمودار
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

رود. گزاری بشمار میدستیابی به پایداری منابع آب در وضعیت بحرانی آب کشور یکی از الزامات سیاست

های مختلف اقتصادی، رشد جمعیت و شزایی از قبیل توسعة بخشناخت کامل ارتباط میان عوامل تنش

رو در این پژوهش ناپذیر است. از اینتغییرات اقلیمی در ایجاد شرایط پایدار منابع آب ضرورتی اجتناب

کنندة وضعیت ناپایدار آب شناسایی آبریز دریاچه نمک، عوامل ایجادضمن بررسی وضعیت پایدار حوضه

آبریز فوق با استفاده از پنج فقر آبی، وضعیت پایدار حوضهمنظور با بکارگیری شاخص  شده است. بدین

زیست مورد های محیطمؤلفه دستیابی به منابع، دسترسی، ظرفیت اقتصادی و اجتماعی، مصرف و تنش

در  81/15آبریز دریاچه نمک با انحراف معیار زیست حوضهارزیابی قرار گرفته است. در مؤلفه محیط

ترین دلیل این نتیجه مصرف زیاد کود و سم شیمیایی در اراضی د. عمدهوضعیتی نامساعدی قرار دار

تواند منجر به افزایش نفوذ مواد آالینده به منابع آب کشاورزی این حوضه آبریز است. این اقدام می

گردد تا دولت بر فروش کودها و سموم شیمیایی به کشاورزان سطحی و زیرزمینی گردد. لذا توصیه می

ترین مقدار را بیش 59/13زیست، با انحراف معیار ارت نماید. مؤلفه منابع پس از مؤلفه محیطاین حوضه نظ

تواند کمیابی آب را در این حوضه متذکر گردد. با توجه به ها داراست. این مورد میدر میان مؤلفه

صرف محدود منابع گردد تا دولت با استفاده از تجهیزات و امکانات کنترلی بر میزان مکمبودها توصیه می

درصد منابع آب کشور  59کنندة بیش از آبی نظارت کند. انجام این مورد در بخش کشاورزی که مصرف

 11/13است، از اهمیت فراوانی برخوردار است.  مؤلفه مصرف نیز پس از مؤلفه منابع، با انحراف معیار 

آبریز فوق سرانه مصرف آب رد در حوضهباشد. علت این موها دارا میترین مقدار را در میان مؤلفهبیش

خانگی پایین، سهم باالی سطح زیرکشت آبی از کل اراضی کشاورزی و سرانه پایین مصرف آب در بخش 

گذاری مناسب در کاهش سطح زیرکشت آبی شود دولت به سیاستصنعت است. بنابراین پیشنهاد می

و  29/11ه نمک  به ترتیب با انحراف معیار آبریز دریاچآورد. در مؤلفه دسترسی و ظرفیت حوضه روی

-های دیگر برخوردار است. بر این اساس آشکار است که حوضهاز وضعیت مناسبی نسبت به مؤلفه 31/19

های های تخلیه فاضالب و همچنین ظرفیتآبریز فوق از تجهیزات تأمین و انتقال منابع آب و سیستم

 آب برخوردار است. اقتصادی اجتماعی مناسب در مدیریت منابع 
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