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چکیده

Abstract
Several issues impact the water sustainability of a
river basin. Among them are the social, economic,
and environmental aspects. However, they are often
treated separately, and not as an integrated, dynamic
process. In order to integrate the hydrologic,
environmental, life and policy issues, as well as
the existing pressures and policy responses in one
quantitative, dynamic, and aggregated indicator, a
watershed sustainability index (WSI), which uses a
pressure–state–response function, was developed
and is proposed in this paper. Applied to a 2,200
km2 Unesco–HELP demonstration basin in Brazil
(SF Verdadeiro), the value obtained for WSI was
0.65, which represents an intermediate level of basin
sustainability.

مسائلی چندگانه بر پایداری آب حوضهآبریز تأثیر میگذارند
 اقتصادی و محیطزیستی، جنبههای اجتامعی،و در میان آنها
 آنها اغلب به طور جداگانه و نه، با این حال.وجود دارند
 به.به عنوان یک فرآیند یکپارچه و پویا بررسی میشوند
 معیشت، محیطزیستی،منظور ادغام مسائل هیدرولوژیکی
و سیاستگذاری و همچنین فشارهای موجود و پاسخهای
 یک شاخص پایداری، پویا و جامع،سیاستی به صورت کمی
، واکنش- وضعیت- بر اساس مدل فشار،1)WSI( حوضهآبریز
 با به کارگیری.توسعهیافته و در این مقاله پیشنهاد شده است
 کیلومرتی در2200  برای حوضۀUnesco-HELPشاخص
 مقدار عددی به دست آمده برای،)SF Verdadeiro( برزیل
 بوده که نشاندهندۀ یک سطح0/65  برابرWSI شاخص
.متوسط از پایداری در حوضه میباشد

Keywords: Hydrology, Environment, Life, Policy,
Watershed, Sustainability index, SF Verdadeiro,
HELP basin.
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محیطزیست ،معیشت و سیاستگذاری میباشد را تصویب کرده
است ( .)2005 ،UNESCOدر سال  ،2006بیش از  60حوضه
عملیاتی و منایشی  2HELPدر رسارس جهان وجود داشت که
طرحی را برای به اشرتاکگذاری تجربههای مدیریت منابع آب
فراهم میکرد.
یک شاخص یکپارچه پایداری حوضهآبریز ،با پوشش مسائل و
پاسخهای مختلف اجتامعی -اقتصادی و محیط زیستی ،برای
دسرتسی به سطح پایداری حوضههای رودخانهای مفید خواهد
بود و نه تنها چارچوبی برای مقایسه ،بلکه همچنین ابزاری برای
شناسایی مشکالت جهت دستیابی به پایداری حوضه میباشد.
هدف از این مطالعه ارائه یک شاخص یکپارچه پایداری حوضهآبریز
براساس مسائل و پاسخهای هیدرولوژیکی ،محیطزیست ،معیشت
و سیاستگذاری آب بود .به منظور نشان دادن کارایی شاخصWSI،
در حوضه  ،SF Verdadeiroدر جنوب برزیل محاسبه شدWSI .
میتواند به متام حوضهها اعامل شود ،در صورتی که اطالعات و
دادههای مورد نیاز ،موجود باشند.

مقدمه
مسائلی چندگانه بر پایداری آب حوضهآبریز تأثیر میگذارند و
در میان آنها ،جنبههای اجتامعی ،اقتصادی و محیطزیستی وجود
دارند .با این حال ،آنها اغلب به طور جداگانه و نه به عنوان یک
فرآیند یکپارچه و پویا بررسی میشوند (.)1990 ،Viessmann
عالوه بر این ،مدیریت یکپارچه منابع آب و محیطزیست پایدار،
نیاز به ارزیابی بیشرت اثرات محیطزیستی دارد .این موضوع نیاز
به یکپارچگی مسائل سیاستی ،ارزیابی پروژه و قوانین مدیریت
صحیح آب و مؤسسات ،در رسارس فرآیند تصمیمگیری در مورد
استفاده از منابع آب شیرین دارد ( Smithو  .)1998 ،Rastاگرچه
شاخصهایی برای کمبود آب و محیطزیست وجود دارند ،اما
آنها مخصوص حوضه نیستند و هدف از آنها دستیابی به پایداری
حوضه با توجه به مدیریت یکپارچه منابع آب و پوشش دادن
متغیرهای مختلف نیست .اخیرا ً برنامه بیناملللی هیدرولوژی
یونسکو ( )IHPچارچوبی که شامل مسائل هیدرولوژی،

همکاران ( ،)2003با محاسبه شاخص فقر آب در کشورهای مختلف
جهان دریافتند که این شاخص تا حدی با شاخص  HDIکشورها
ارتباط دارد (.)r =0/81
تغییر رشایط در شاخص فقر آب ،شاخص تغییرات اقلیم ()CVI
 (Sullivanو  )2005 ،Meighاست .این شاخص شامل اطالعات
اجتامعی ،بیوفیزیکی و اقتصادی بوده و ارزیابی جامعی از
آسیبپذیری انسان به تغییرات در منابع آب ،در مقیاسهای
مختلف را ارائه میدهد .شاخص  CVIیک ابزار مفید برای
ارزیابی آسیبپذیری انسان به اثرات تغییر اقلیم ،به ویژه
جمعیت فقیر را فراهم میکند (.)2006 ،Sullivan
اخیرا ً ،یک شاخص پایداری محیط زیست ( )ESIپیشنهاد شده
است ( Estyو  .)2005 ،Levyاین شاخص از پنج جزء شامل
 21زیرشاخص و  76متغیر استفاده میکند .اگر چه در چندین
کشور استفاده شده است ،اما تعداد زیادی از نشانگرها و
متغیرهای آن مانع از کاربرد این شاخص در مناطقی که کمبود
داده وجود دارد ،میشوند.
شاخصهای باال عالوه بر این که مختص حوضه نیستند ،به
روابط علت-معلول هم توجه ننموده و به عنوان بخشی از
پایداری حوضه با پاسخهای سیاستی که در یک حوضۀ مشخص
در یک دورۀ معین اجرا می شوند ،مرتبط نیستند.
شاخصهای پایداری و پارامرتها باید برخی از معیارهای اساسی
را برای رسیدن به اهداف خود داشته باشند .با توجه به
معیارهای حفاظت از زیستکره ( ،)2003 ،HTCFشاخصهای
حوضهآبریز باید دارای ویژگیهای زیر باشند:

ادغام مسائل هیدرولوژی ،محیطزیست ،معیشت و
سیاستگذاری در یک شاخص پایداری
ارزیابیهای پایداری باید رشایط مرزهای سیاسی را در نظر
بگیرند .اگرچه حوضههای آبریز واحد برنامهریزی منابع آب
هستند ،اما عموماً با مرزهای سیاسی همخوانی ندارند (،Nyerges
 .)2002به همین دلیل ،به ندرت حوضههای آبریز به عنوان واحد
برنامهریزی و مدیریت استفاده میشوند .علیرغم اینکه پایداری
منابع آب در یک حوضه مستقیامً به رشایط هیدرولوژیکی،
محیط زیستی ،معیشت و سیاستگذاری آن مربوط میشود ،اما
تالشهای چندانی برای تلفیق آنها به صورت واحد و قابل مقایسه
انجام نشده است.
شاخصهای یکپارچه با هدف بررسی و برنامهریزی استفاده
میشوند .برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای چندین سال از
شاخص توسعه انسانی ( 3)HDIاستفاده کرده است (،UNDP
 .)1998این شاخص ترکیبی از آموزش و پرورش ،امید به زندگی
و اطالعات درآمدی برای شهرداریها ،ایالتها و کشورها است.
مقادیر  HDIبین ( 0تا  )1متغیر بوده ،استفاده از آن بسیار ساده
و در رسارس جهان به منظور ارزیابی توسعه ،به کار میرود.
 Sullivanو همکاران ( )2003با هدف ارزیابی کمبود آب و دسرتسی
به آب برای جمعیت فقیر بر اساس مقیاس مکانی ،شاخص فقر آب
را توسعه دادند .آژانسهای تأمین مالی مانند بانک جهانی ،این
شاخص را به منظور شناخت کشورها و مناطقی که تنش شدید آب
دارند ،استفاده منودهاند ( Sullivanو  Lawrence .)2003 ،Meighو
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 -1در دسرتس :اطالعات شاخص باید موجود و به راحتی قابل
دسرتس باشند .آنها باید در رسارس حوضهآبریز جمعآوری ،به طور
منظم منترش و در دسرتس عموم قرار گیرند.
 -2قابل درک :شاخصها باید به وضوح برای عموم قابل فهم باشند.
 -3معترب و موثق :شاخصها باید توسط اطالعات قابل اعتامد و
قابل اطمینان پشتیبانی شده و به روش علمی قابل تفسیر باشند.
 -4مرتبط :شاخصها باید تغییرات در مدیریت و فعالیتها
در حوضهآبریز را منعکس کنند .آنها باید قادر به اندازهگیری
تغییرات در طول زمان باشند.
 -5یکپارچه :شاخصها باید ارتباط بین ابعاد پایداری شامل محیط
زیستی ،اجتامعی و اقتصادی را نشان دهند.
شاخصی که مطابق با معیارهای باال از نظر کاربرد برای
حوضههای آبریز ،مطرح میشود ،میتواند مورد استفاده جهانی
قرار گیرد و به طور قابل توجهی در ایجاد پایداری منابع آب در
حوضههای آبریز رودخانه ،مفید واقع شود .با توجه به این که
مدیریت حوضه ،فرآیندی پویا و جامع است و فرض بر این است
که پایداری آب در حوضهآبریز تابعی از مباحث هیدرولوژی (،)H
محیطزیست ( ،)Eمعیشت ( )Lو سیاستگذاری منابع آب ()P
و بر اساس یک مدل پویای فشار -وضعیت -واکنش (،OECD
 )2003میباشد ،برای این چهار زیرشاخص ( )P ،L ،E ،Hدر یک
طرح ،ماتریس تعریف میشود .در نتیجه ،شاخص پایداری حوضه
( )WSIبه دست میآید .به صورت عددی WSI ،طبق رابطه ()1
محاسبه میشود:
		
()1
زیرشاخصها
هیدرولوژی

محیط زیست
معیشت
سیاستگذاری

H +E+L+P
4

 :WSIشاخص پایداری حوضه :H ،زیرشاخص هیدرولوژیکی
حوضه :E ،زیرشاخص محیطزیستی حوضه :L ،زیرشاخص
معیشت حوضه و  :Pزیرشاخص سیاستگذاری بوده که دامنۀ
همه آنها بین صفر تا یک تغییر میکند .به این صورت که در
بهرتین وضعیت امتیاز یک و در بدترین وضعیت عدد صفر برای
آنها در نظر گرفته میشود .هامنطور که از معادله ( )1مشاهده
میشود ،همه شاخصها وزن یکسان دارند .اگرچه وزن شاخصها
ممکن است از حوضهای به حوضه دیگر متفاوت باشد و باید
با هامهنگی بین گروداران انتخاب شود ،به کار بردن وزنهای
یکسان سبب کمشدن اریبی در نتایج میشود (،Heathcote
 )1998و اجازۀ رابطه متقابل در میان بخشهای مختلف و
ذینفعان ،هیدرولوژیستها ،جامعهشناسان ،محیطزیست،
کاربران آب و سیاستگذاران را میدهد .عالوه بر این ،ساختار
خطی و میانگین از معادله ( )1ساده و شفاف است ،که امکان
جربان اشتباه در شاخصها و پارامرتها را فراهم میآورد .این یک
مسئله مهم در توسعه مدل است ،اما اغلب مدلسازان آن را
نادیده میگیرند ( Chavesو .)1991 ،Nearing
مقدار کلی شاخص  WSIبین صفر تا یک بدست میآید و در
سه طبقه به رشح زیر تقسیم میشود:
الف -پایداری پایین ()0/6 < WSI
ب -پایداری متوسط ()0/6 ≥ WSI ≥ 0/8
پ -پایداری باال ()0/8 > WSI
هامنطور که در جدول ( )1مالحظه میشود ،برای تعیین امتیاز
هر کدام از زیرشاخصها ،پارامرتهایی در قالب فشار ،وضعیت
و واکنش در نظر گرفته شدهاند:

= WSI

جدول  -1زیرشاخصها و پارامرتهای شاخص پایداری حوضهآبریز
پارامرتهای واکنش
پارامرتهای وضعیت
پارامرتهای فشار
بهبود بهرهوری استفاده از آب طی
رسانه آب قابل دسرتس در
تغییر در رسانه آب در دسرتس در
مدت مطالعاتی
حوضه (میانگین بلند مدت)
حوضه طی مدت مطالعاتی
تغییر در  BOD5حوضه طی مدت  BOD5حوضه (میانگین بلند بهبود در سیستم تصفیه /دفع فاضالب
طی مدت مطالعاتی
مدت)
مطالعاتی
تکامل در حفاظت از حوضه (درصد
 EPIحوضه (روستایی و شهری) طی درصد مناطق با پوشش گیاهی
مناطق حفاظت شده BMPs ،طی مدت
طبیعی در حوضه
مدت مطالعاتی
مطالعاتی)
تکامل در  HDIحوضه طی مدت
 HDIحوضه (وزنی شده با
تغییر در رسانه درآمد در حوضه طی
مطالعاتی
جمعیت شهرستان)
مدت مطالعاتی
تغییر در زیرشاخص -HDIآموزش در ظرفیت نهادی حوضه در جهت تکامل در هزینههای  IWRMحوضه
طی مدت مطالعاتی
تحقق IWRM
حوضه طی مدت مطالعاتی

از آنجایی که مدیریت حوضه در سطح محلی و منطقهای در
حوضههای آبریز تا مساحت  2500کیلومرت مربع (،Schueler
 )1995موثرتر است ،این حد باالی پیشنهاد شده برای استفاده
شاخصی یکپارچه بر مبنای مسائل هیدرولوژی ،محیطزیست ،معیشت و ...

از  WSIدر برآورد پایداری حوضه است .با این حال ،اگر
حوضههای بزرگتر به امتیاز باال برسند با  WSIمیتوان آنها
را در زیرحوضهها تقسیم کرد و منرۀ کلی را با منرۀ WSI
71
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 -2پارامرتهای محیطزیستی
هامنند پارامرتهای هیدرولوژی ،پارامرتهای زیرشاخص محیطزیستی
به سطوح فشار ،وضعیت و واکنش تقسیم میشوند .در جدول
( ،)2پارامرت فشار برای شاخص محیطزیستی ،شاخص فشار بر
محیطزیست ( ،)EPIیک نسخه اصالح شده از شاخص فشار
آنرتوپی ( )APIاست ( )1997 ،Sawyerو با میانگین تغییرات در
مساحت زمینهای کشاورزی حوضه و تغییر در جمعیت شهری
(درصدی) در دوره مورد مطالعه تخمین زده میشود:
 +درصد تغییر در مساحت زمینهای کشاورزی حوضه) = EPI
(( / 2 )2درصد تغییرات جمعیت شهری در حوضه
 EPIمیتواند مثبت ،منفی یا صفر باشد .مقادیر مثبت ،فشار
بیشرت روی بقیۀ گیاهان طبیعی حوضه (وضعیت محیط زیست)
را نشان میدهد .این پارامرت حالت ،به نوبه خود ،تناسب زیادی
با تنوع زیستی گیاهان و جانوران دارد که نشاندهندۀ یکپارچگی
کلی محیطزیست حوضه است ( Emertonو .)2004 ،Bos
به نظر میرسد نسبت مساحت زمینهای کشاورزی و جمعیت
شهری با کیفیت آب حوضه ( Hunsakerو )1995 ،Levine
ارتباط دارد .عالوه بر این ،استفاده از اطالعات دورههای پیشین،
رسشامری کشاورزی و رسشامری جمعیت ،کار آسانی است
و به ویژه در کشورهای در حال توسعه از دیگر پارامرتهای
محیطزیستی ،از قبیل شاخصهای حیاتی آب ،یکپارچگی محیط
زندگی و غیره ،به عنوان پارامرت استفاده میشود.

زیرحوضهها ،محاسبه منود .در جدول ( )1پارامرتها به سه
سطح ،شامل فشار ،وضعیت و واکنش ( )PSRتقسیم شدند.
مزیت استفاده از مدل  PSRاین است که روابط علت-معلول
را در بر میگیرد و به گروداران و تصمیمگیرندگان کمک میکند
تا ارتباطات بین پارامرتها را ببینند (.)2003 ،OECD
 -1پارامرتهای هیدرولوژی:
در زیرشاخص هیدرولوژی ،دو مجموعه از پارامرتها شامل،
کمیت آب و کیفیت آب وجود دارد .در مورد کمیت آب ،پارامرت
مورد نظر ،رسانه دسرتسی به آب در هر سال با توجه به منابع
آبهای سطحی و زیرزمینی است .بر اساس مطالعات فالکن
مارک و ویداسرتند ( )1992تنش آبی هنگامی رخ میدهد که
مقدار رسانه آب در دسرتس به کمرت از  1700مرت مکعب در سال
برسد .بنابراین ،پنج سطح از رسانه دسرتسی به آب انتخاب شده،
مرضبهایی از حداقل استاندارد به صورت زیر هستند:
الف)  ،1700<Waب)  ،3400<Wa<1700پ) ،5100<Wa<3400
ج)  6800<Wa<5100و د) ( 6800>Waمرتمکعب در جمعیت
در سال) که به ترتیب مربوط به سطوح بسیار ضعیف ،ضعیف،
متوسط ،خوب و عالی برای دسرتسی به آب است.
در مورد کیفیت آب ،از آنجا که اطالعات نیاز به اکسیژن
بیوشیمیایی ( BOD5بر حسب میلیگرم در لیرت) اغلب در
حوضههای آبریز موجود است و از آنجا که با سایر پارامرتهای
مهم کیفیت آب (اکسیژن محلول ،کدورت وغلظت آالیندهها)
ارتباط دارد ،به عنوان پارامرت کیفیت آب انتخاب شده است .اگر
سایر پارامرتهای کیفیت آب حوضه (مثالً نیرتوژن) از BOD5
بحرانیتر باشند ،میتوانند به عنوان شاخص کیفیت آب استفاده
شوند .از آنجایی که اطالعات دسرتسی به آب و کیفیت آب
در دورهای که با میانگین بلندمدت سنجیده شده ،مقایسه
میشود ،پارامرتهای فشار هیدرولوژیکی دارای مزایای استفاده
از تغییرپذیری /تغییرات احتاملی اقلیمی میباشند که در رشایط
خاصی میتوانند به طور قابل توجهی روی دسرتسی به آب در
حوضههای آبریز ،تأثیر بگذارند.
رشح کامل سطوح و امتیازات متام پارامرتهای  WSIدر جدول
( )2ارائه شده است.
اگر چه سطوح و امتیازات جدول ( )2اختیاری هستند و
میتوانند از حوضهای تا حوضه دیگر متفاوت باشند ،براساس
محدودههای ممکن و آستانههای پارامرتهای انتخاب شده،
طیف وسیعی از رشایط حوضهآبریز پیشنهاد شده است .عالوه
بر این ،آنها هر دو جنبههای انسانی و محیطزیستی ،و نیز
خطرات پایدار بودن حوضه را در نظر میگیرند (برنامۀ ارزیابی
آب جهانی.)2006 ،WWAP -

نرشیه آب و توسعه پایدار

 -3پارامرتهای معیشت
پارامرتهای زیرشاخص معیشت مربوط به کیفیت زندگی برش است.
بنابراین ،پارامرت انتخاب شده برای وضعیت معیشت ،شاخص توسعه
انسانی حوضه ( )HDIدر سال قبل از دوره مورد مطالعه میباشد.
پارامرت واکنش زیرشاخص معیشت ،درصد تغییر  HDIحوضه در
دورۀ مورد مطالعه نسبت به مقدار قبلی است که نشاندهندۀ
تکامل (مثبت یا منفی) کیفیت زندگی در حوضه میباشد.
پارامرت فشار معیشت ،به عنوان تغییر در درآمد 4HDIدر نظر گرفته
شده است؛ در واقع زیرشاخصی از  HDIاست که در دوره مورد
مطالعه ،درآمد جمعیت حوضه را به خود اختصاص میدهد .مقادیر
منفی این پارامرت نشان میدهد که جمعیت در این دوره فقیرتر
شدهاند و برعکس .تغییر در متوسط درآمد جمعیت میتواند بر
پایداری حوضه تأثیر بگذارد ،و اثر آن قویاً بر شاخصهای اجتامعی
مانند بهداشت و آموزش و پرورش شناخته شده است (بانک جهانی،
2003؛ برنامه ارزیابی جهانی آب.)2006 ،WWAP -
مزیت استفاده از  HDIو زیرشاخصهای آن به عنوان پارامرتهای
معیشت ،این است که آنها اغلب بر اساس مقیاس شهری در دسرتس
هستند .آنها میتوانند به نوبه خود ،برای حوضه به طور متوسط ،با
استفاده از جمعیت به عنوان عامل وزن ،میانگینگیری شوند.
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تغییر در رسانه -HDIدرآمد در
حوضه در دوره مورد مطالعه
نسبت به دوره قبلی

 E.P.Iحوضه (روستایی و
شهری) در دوره مورد مطالعه

 Δ2تغییر در  BOD5حوضه
در دوره مورد مطالعه نسبت
به میانگین بلندمدت

 Δ1تغییر در رسانه آب در
دسرتس حوضه در دوره مورد
مطالعه نسبت به میانگین دراز
مدت ( m3/personسال)

تغییر در -HDIآموزش حوضه
سیاستگذاری در دوره مورد مطالعه نسبت
به دوره قبلی

معیشت

محیط زیست

هیدرولوژی

شاخصها

پارامرتهای فشار

پارامرتهای فشار

-10%<Δ<0

Δ<−20%

Δ>+10%

0<Δ<+10%

-10%<Δ<0%

-20%<Δ<-10%

ظرفیت نهادی حوضه جهت
تحقق ( IWRMقانونی و
سازمانی)

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

تکامل در هزینههای IWRM
در حوضه ،در دوره مورد
مطالعه

Δ<-10%

Δ>20%

+10%>Δ>+20%

0<Δ<+10%

-10%<Δ<0%

Δ>+10%

HDI>0.9

75/0<HDI<0.9

0.6<HDI<75/0

0<Δ<+10%

+10%>Δ>+20%

Δ>20%

0<Δ<+10%

 HDIحوضه (وزنی شده با
جمعیت شهرستان)

تکامل  HDIحوضه در دوره
مورد مطالعه

Δ<-20%

HDI<0.5

-20%<Δ<-10%

0.5<HDI<0,6

Δ>20%

+10%>Δ>+20%

0<Δ<+10%

-10%<Δ<0%

Δ<-10%

تکامل در وسعت مناطق
حفاظت شده (مناطق حفاظت
شده و  )BMPsدر حوضه ،در
دوره مورد مطالعه

0
0/25
0/5
0/75
1

Δ<-10%

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

0
0/25
0/5
0/75
1

0
0/25
0/5
0/75
1
0
0/25
0/5
0/75
1

بهبود سیستم تصفیه /دفع
مناسب فاضالب در حوضه در
دوره مورد مطالعه

بهبود کارایی مرصف آب در
حوضه در دوره مورد مطالعه

-10%<Δ<0%

25<Av<40

10<Av<25

5<Av<10

Av<5

BOD<1

3<BOD<1

5<BOD<3

10<BOD<5

BOD>10

Wa>6,800

5,100<Wa<6,800

3,400<Wa<5,100

1,700<Wa<3,400

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

0
0/25
0/5
0/75
1

EPI<0%

درصد مساحت پوشش طبیعی
حوضه ()Av

 BOD5متوسط درازمدت
حوضه ()mg/ l

رسانه آب در دسرتس حوضه
(مرتمکعب بر جمعیت در سال)،
با توجه به منابع آب سطحی و
آب زیرزمینی

Wa<1,700

سطوح

پارامرتهای واکنش

سطوح

امتیازها

پارامرتهای واکنش

Av>40

5%<EPI<0%

10%<EPI<5%

20%<EPI>10%

EPI>20%

Δ2<-10%

-10%<Δ2<0%

0<Δ2<10%

20%>Δ2>10%

Δ2>20%

Δ1>+10%

0<Δ1<+10%

-10%<Δ1<0%

-20%<Δ1<-10%

Δ1<−20%

سطوح

پارامرتهای وضعیت

پارامرتهای وضعیت

جدول  -2رشح پارامرتهای فشار  ،WSIسطوح و امتیازات

شاخصی یکپارچه بر مبنای مسائل هیدرولوژی ،محیطزیست ،معیشت و ...
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مرتجم :رحامنی ،م.

یک دورۀ  5ساله بین سالهای  1996تا  2000بود که دادههای
محیطزیستی و اجتامعی آن موجود بود .از آنجا که  WSIاز چهار
زیر شاخص تشکیل شده است ،هر یک از آنها به صورت جداگانه
ارائه شده و در پایان ،شاخص پایداری کلی محاسبه گردیده است.

 -4پارامرتهای سیاستگذاری
پارامرت فشار سیاستگذاری ،به عنوان تغییر زیرشاخص آموزش
در شاخص توسعه انسانی 5حوضه ،مورد مطالعه قرار میگیرد .از
آنجایی که این شاخص سطح تحصیالت جمعیت را اندازهگیری
میکند ،مقادیر مثبت آن با توانایی و متایل جمعیت برای
درگیرشدن در مدیریت حوضهآبریز مرتبط است و فشار بیشرتی
بر تصمیمگیرندگان وارد میکند .این همبستگی در چندین حوضه
در برزیل مشاهده شد که در آن ،مشارکت اجتامعی باالتری در
مدیریت منابع آب در حوضههای با سطح تحصیالت باالتر روی
داد (بانک جهانی .)2003 ،عالوه بر این ،یک پارامرت ساده و در
دسرتس است که سبب تسهیل استفاده از آن میشود.
پارامرت وضعیت سیاستگذاری ،ظرفیت نهادی سازمانی حوضه
در مدیریت یکپارچه منابع آب است که از طریق سطح چارچوب
قانونی و سازمانی کافی و همچنین سطح مدیریت مشارکتی در
دوره مورد مطالعه ،محاسبه میشود .این پارامرت یکی از چندین
معیار کیفی  WSIاست که از بسیارضعیف با مقدار صفر تا عالی
با مقدار یک ،متغیر است .اگر قوانین کافی برای آب در حوضه
وجود داشته باشد ،اما اجرا نشده باشند ،سطح میانی ()0/5
میتواند برای پارامرت استفاده شود .به همین ترتیب ،اگر هیچ
قانون یا نهادی وجود نداشته باشد ،منره بسیار ضعیف معادل
صفر برای این پارامرت اختصاص داده میشود و برعکس.
پارامرت واکنش سیاستگذاری با تکامل در هزینههای مدیریت
یکپارچه منابع آب حوضه در دورۀ مورد مطالعه برآورد میگردد و
نشاندهندۀ واکنش گروداران و تصمیمگیرندگان در حل مشكالت
منابع آب است .هزینههای بیشرت در مدیریت یکپارچه منابع آب،
نشاندهندۀ این است که حوضه ،شانس بیشرتی برای برآورده
منودن اهداف اصلی و فرعی مربوط به خود را داشته است و
برعکس .این مقدار میتواند مثبت یا منفی باشد ،که امتیازهای
متفاوت از صفر تا یک خواهد گرفت.

 -1زیرشاخص هیدرولوژی:
امتیاز زیرشاخص هیدرولوژی میانگین پارامرتهای کمیت و کیفیت
حوضه بود .در مورد زیر شاخص کمیت آب ،از آنجا که منبع
اصلی آب در حوضه ،آب سطحی است ،رسانۀ آب در دسرتس در
رستارس کشور نرخ جریان متوسط درازمدت رودخانه تقسیم بر
جمعیت حوضه بود.
رودخانه  SF Verdadeiroدر دهانۀ خود دارای یک جریان متوسط
طوالنیمدت به میزان  39مرتمکعب بر ثانیه است که تقسیم بر
جمعیت کل حوضه ( 167083ساکن بر مبنای سال  ،)2000رسانه
آب در دسرتس ( 33600،)Waمرتمکعب در سال بدست میآید.
بر اساس جدول ( ،)4امتیاز پارامرت کمیت ،یک میباشد (عالی) .در
مورد پارامرت کمیت فشار آب ،تغییر در  Waدر دورۀ  5سالۀ مورد
مطالعه ،با توجه به میانگین بلندمدت +٪4/8 ،بود .این مقدار ،طبق
جدول ( ،)2امتیاز فشار  0/75را به دست میدهد .در مورد كیفیت
واکنش ،در دورۀ  5ساله ،برخی از بهبودها در كارآیی مرصف آب
در حوضه كه مربوط به امتیاز  0/5است ،موجود بود .بنابراین،
میانگین پارامرت فشار ،وضعیت و واکنش برای کمیت آب در حوضه
 )1+0/75+0/5(/3=0/75محاسبه شد.
در مورد زیرشاخص کیفیت آب ،پارامرت فشار مطابق با تغییر در
 BOD5حوضه در دورۀ  5ساله ( )+٪4/6است ،که طبق جدول
( ،)3امتیاز آن  0/5میباشد .پارامرت وضعیت برای کیفیت (میانگین
بلندمدت  BOD5حوضه) برابر با  1/3میلی گرم بر لیرت بود (شکل
 .)1این نتایجی از امتیاز پارامرت وضعیت برابر با مقدار یک است.
پارامرت واکنش برای زیر شاخص کیفیت آب امتیاز  0/25را داشت
(بهبود ضعیف در تصفیه  /دفع فاضالب در  5سال مورد مطالعه).
بنابراین زیرشاخص کیفیت  )0/5+1+0/25(/3 =0/58بود.
از این رو ،شاخص کلی هیدرولوژی به سادگی میانگین زیرشاخصهای
کمیت و کیفیت و برابر با  )0/75+0/58(/2 = 0/67محاسبه شد.

 -5محاسبه شاخص WSI
پس از محاسبه پارامرتهای هر چهار زیرشاخص و انتخاب
یک دوره خاص برای تجزیه و تحلیل (مثالً یک دوره  5ساله،
همزمان با موجودی  HDIو دیگر دادههای رسشامری)WSI ،
بر اساس معادله ( )1محاسبه میشود .برای تسهیل محاسبات،
میتوان از صفحه گسرتده استفاده کرد.

 -2زیرشاخص محیطزیست:
به طور مشابه برای زیرشاخص هیدرولوژی ،زیرشاخص محیطزیست
به عنوان میانگین پارامرتهای فشار ،وضعیت و واکنش آن محاسبه
شد .در مورد پارامرت فشار ،تغییر در حوضههای ترکیبی (افزایش)
در زمینهای کشاورزی و جمعیت شهری در دوره مورد مطالعه به
ترتیب  13و  9درصد بود که مقدار  EPIبرابر )%13+%9(/2 =%11
محاسبه شد .این مقدار معادل با امتیاز پارامرت فشار محیطزیستی
 0/25بود.

اعامل  WSIبه حوضه رودخانه SF Verdadeiro
برای نشان دادن کاربردیبودن مفهوم  ،WSIاین شاخص برای حوضۀ
رودخانه  ،SF Verdadeiroکه یک حوضۀآبریز با مساحت 2200
کیلومرتمربع در جنوب برزیل است ،اعامل گردید .دورۀ مورد مطالعه
نرشیه آب و توسعه پایدار
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در مورد پارامرت وضعیت محیطزیست ،حوضه در سال 26 ،2000
درصد از پوشش اصلی گیاهی خود را داشت که طبق جدول ()3
این مقدار ،معادل امتیاز  0/75بود .باقیماندۀ پوششگیاهی طبیعی
در یک حوضه ،میتواند با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور
از قبیل NDVIا( )1999 ،Matherبه طور غیرمستقیم ،از طریق
رسشامری کشاورزی تخمین زده شود.
پارامرت واکنش محیطزیست (تکامل در مناطق حفاظت شده
و مناطق با  )BMPsدر حوضه  ٪2بود ،که طبق جدول ()4
دارای امتیاز  0/75بود .بنابراین ،امتیاز کل شاخص محیطزیست
 )0/25+0/75+0/75(/ 3 =0/58محاسبه گردید.

آموزشی حوضه وجود داشته ،که میتواند به مشارکت اجتامعی
در  IWRMکمک کند.
با توجه به پارامرت وضعیت سیاستگذاری (ظرفیت سازمانی حوضه)،
اگر چه چارچوبی قانونی وجود دارد (قوانین و مقررات آب و قوانین
زیست محیطی دولت و فدرال) ،اما در مدیریت منابع آب ،مشارکت
کمی در دوره مورد مطالعه وجود داشت .حوضۀ رودخانه SF
 Verdadiiroهمچنان کمیته یا انجمن حوضهای ندارد ،که طبق قانون،
موسسۀ مسئول مدیریت آب در سطح حوضه باشد؛ در نتیجه ،حوضه
در این مورد ضعیف بوده و امتیاز پارامرت مربوط به آن  0/25بود.
با توجه به پارامرت واکنش سیاستگذاری ،تکامل هزینههای حوضه
در مدیریت منابع آب در دوره پنج ساله  + ٪5بود و برای این پارامرت
به امتیاز  0/75رسید .مقدار زیرشاخص کلی سیاستگذاری به طور
متوسط از میانگین سه پارامرت )0/75+0/25+0/75(/3 =0/58
محاسبه شد.
 -5پایداری حوضهآبریز:
شاخص  WSIمیانگین جهانی چهار زیر شاخص ( )P ،L ،E ،Hاست.
با اعامل معادله ( )1و با استفاده از یک صفحه گسرتدۀ الکرتونیکی،
منره کل  0/65برای شاخص  WSIدر حوضه SF Verdadeiro
بدست آمد .جدول ( )3سطوح ،امتیازات و  WSIکلی برای حوضه
را ارائه میدهد.

شکل  BOD5 -1ساالنه در رودخانه  SF Verdadeiroبا میانگین
دراز مدت ( 1/3میلیگرم در لیرت)

جدول  -3سطوح و مقادیر پارامرتها و  WSIحوضه

 -3زیرشاخص معیشت:
پارامرت فشار معیشت در حوضه به وسیلۀ تغییرات در زیرشاخص
 HDIدرآمد حوضه در دوره  5ساله ( )2000-1996برآورد شد .در
آن دوره HDI ،درآمد از  )2004 ،UNDP( ٪3/4افزایش یافت،
که طبق جدول ( ،)3دارای امتیاز ( 0/75خوب) بود.
در مورد پارامرت وضعیت معیشت HDI ،حوضه در سال قبل از
دورۀ مورد مطالعه  0/81بود ،و در نتیجه دارای امتیاز ،0/75
بر اساس جدول ( )4بود .شکل ( )2توزیع  HDIدر حوضه SF
 Verdadeiroرا در سال  1996نشان میدهد HDI .کل حوضه،
میانگین مقادیر  HDIهر شهر و جمعیت مربوط به آن است.
پارامرت واکنش معیشت ،یعنی تکامل هزینههای مدیریت منابع
آب در حوضه ،در دوره پنجساله  +٪5بود که در نتیجه دارای امتیاز
( 0/75جدول  )5بود .بنابراین ،امتیاز کل زیرشاخص معیشت برای
حوضه  )0/75+0/75+0/75(/3 =0/75محاسبه گردید.

فشار
زیرشاخص
سطح امتیاز
0/75 4/8
هیدرولوژی 0/5 4/6
0/63
محیطزیست 0/25 11
0/75 3/4
معیشت
سیاستگذاری 0/75 6/3
0/59
نتایج

0/67
0/58
0/75
0/58
0/65

با استفاده از طبقهبندی مشابه به عنوان  HDIبرای ( UNDPکم
برای  HDIکمرت از  ،0/5متوسط برای  HDIبین ( )0/5–0/8و باال
برای  HDIبزرگرت از  WSI ،)0/8برای حوضه SF Verdadeiro
( )0/65در سطح متوسط قرار گرفت .عالوه بر این ،طبق جدول
( ،)5زیرشاخصهای با کمرتین امتیازات عبارت از سیاستگذاری
و محیطزیست با امتیاز ( )0/58و باالترین امتیاز آن مربوط به
زیرشاخص معیشت ( )0/75بود.
با توجه به ستون کلی پارامرتهای فشار ،وضعیت و واکنش ،کمرتین
امتیاز برای پارامرت فشار ( )0/59و باالترین برای پارامرت وضعیت
( )0/7بدست آمد .این شاخص نشان میدهد که اگرچه رشایط

 -4زیرشاخص سیاستگذاری:
امتیاز پارامرت فشار سیاستگذاری (تنوع در زیرشاخص – HDI
آموزش در دوره  5ساله) برای حوضه +٪6/3 ،بود که در نتیجه،
امتیاز پارامرت ( 0/75جدول  )3بود .این زیر شاخص نشان میدهد
که در دورۀ مورد مطالعه ،میزان افزایش قابل توجهی در سطح
شاخصی یکپارچه بر مبنای مسائل هیدرولوژی ،محیطزیست ،معیشت و ...

وضعیت
سطح امتیاز
1 33600
1
1/3
1
0/75 %26
0/75 0/81
ضعیف 0/25
0/7

واکنش
سطح امتیاز
متوسط 0/5
ضعیف 0/25
0/38
0/75 %2
0/75 %5/1
0/75 %5
0/66

نتایج
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مرتجم :رحامنی ،م.

کمبود اطالعات دارند ( Netterو همکاران.)1985 ،
شاخص  WSIدر بعضی موارد میتواند امتیازات باالیی داشته
باشد ،در حالی که یکی از زیر شاخصهای آن کم است ،زیرا
امتیاز شاخص ،میانگین سه پارامرت (فشار ،وضعیت و واکنش)
است .با این حال ،بعید است که متام پارامرتها (فشار ،وضعیت
و واکنش) در هامن زمان کم باشند.
شاخص  WSIمیتواند در فواصل زمانی مختلف براساس تکامل
پایداری حوضهآبریز طی سالها ،به گروداران و مدیران آب در فرآیند
برنامهریزی و تصمیمگیری و ارائه ابزار مدیریتی سازگار ،کمک کند.
اگرچه نتایج تنها یک حوضه ارائه شده است WSI ،میتواند برای
سایر حوضههای آمریکای جنوبی ،آفریقا و اقیانوسیه اعامل شود.
نتایج این حوضهها برای مقایسۀ پایداری در میان حوضهها مفید
میباشند.

حوضه درحال حارض (وضعیت) خوب است ،اما فشاری (به
خصوص محیط زیست) وجود دارد که پایداری آن را تهدید میکند.
به طور خاص ،ضعیفترین ترکیبهای شاخص در جدول ()5
پارامرت فشار محیطزیست ( ،)0/25وضعیت سیاستگذاری ()0/25
و پارامرت واکنش هیدرولوژی ( )0/38بود .بنابراین ،مرصفکنندگان
آب ،گروداران و تصمیمگیران منابع آب در حوضه ،بایستی به
منظور بهبود پایداری کلی حوضه و کاهش فشار روی پوشش
گیاهی باقیمانده ،موثرتر کار کنند.

نتیجهگیری
مسائلی چندگانه بر پایداری آب حوضهآبریز تأثیر میگذارند .در
میان آنها مسائل اجتامعی ،اقتصادی و محیطزیستی است .با این
حال ،آنها اغلب به طور جداگانه و نه به عنوان یک فرآیند یکپارچه
و پویا ،بررسی میشوند .به منظور ادغام مسائل هیدرولوژیکی،
محیطزیستی ،معیشت و سیاستگذاری ،و همچنین فشارهای
موجود و پاسخهای سیاستی در یک شاخص کمی ،پویا وجامع،
شاخص پایداری حوضهآبریز ( )WSIبرای حوضههای آبریز پیشنهاد
شده است .این شاخص ساده است و از اطالعاتی که به آسانی در
دسرتس است ،استفاده میکند .خصوصیات پویایی آن به منظور
برآورد فشارها و پاسخهای مربوط به انسان ،محیطزیست و اقلیم
است که میتواند پایداری حوضه را تحت تأثیر قرار دهد.
در حوضه رودخانه ( SF Verdadeiroجنوب برزیل) ،در دورۀ
بین سالهای  1996تا  ،2000مقدار شاخص  0/65 ،WSIبود که
نشاندهندۀ سطح متوسط پایداری حوضه است .معیارهای مورد
نیاز گروداران و تصمیمگیرندگان در این حوضه مربوط به فشارهای
محیطزیستی ،وضعیت سیاستگذاری و واکنش پارامرت هیدرولوژی،
یعنی حفاظت از پوشش گیاهی باقیامنده ،بهبود سیاستهای
واقعی مدیریت منابع آب و کاهش آلودگی فاضالب میباشد.

شکل  -2توزیع مکانی شاخص توسعه انسانی (مبنا سال  )1996در
حوضه SF Verdadeiro

بحث
به منظور سادگی و کاربرد بیشرت ،شاخص پایداری حوضه که در
این مطالعه ارائه شده است ،از تعداد نسبتاً کمی از زیرشاخصها
و پارامرتها استفاده میکند .همچنین ساختار افزایشی با وزنهای
برابر زیر شاخص و یک ساختار علت و معلول (فشار-وضعیت-
واکنش) ترجیح داده شده است ،زیرا آنها شاخص را شفافتر و
قابلقبولتر برای گروداران و تصمیمگیرندگان میسازند .اینها
مسائل مهمی هستند ،اما مسائل مربوط به ارزیابی و مدلسازی
حوضهها اغلب مورد توجه قرار نگرفتهاند.
یکی دیگر از مزیتهای ساختار افزایشی و ویژگیهای محاسبه
شاخص  ،WSIاین است که برآورد نادرست یکی از زیر شاخصها
ممکن است توسط برآورد بیش از حد در یکی دیگر از زیرشاخصها
جربان شود .از آنجا که پارامرتهای معادله ( )1وزن مشابه دارند
و با توجه به این که زیرشاخصها و پارامرتها متغیرهای تصادفی
هستند (با توزیعهای متناظر) ،اصل شانون حداکرث آنرتوپی حاکی
از آن است که احتامل پارامرت کمرت و بیشرت از حد تخمین زده شده،
یکسان است (.)1987 ،Harr
اگر چه چهار زیرشاخص و  15پارامرت ممکن است کل طیف
پایداری را نداشته باشند ،استفاده از زیرشاخصها و متغیرهای
بیشرت ،مانع از کاربرد آن میشود ،به ویژه در حوضههایی که
نرشیه آب و توسعه پایدار

پینوشت
1- Watershed Sustainability Index
2- Hydrology, Environment, Life, and Policy
3- Human Development Index
4- HDI-Income
5- HDI-Education
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