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Abstract 

Water and poverty interface is strongly interconnected and a robust 

assessment of water stress is crucial to identify needy areas and develop 

appropriate intervention for poverty reduction. Water Poverty Index 

(WPI) provides an interdisciplinary tool to assess water stress by linking 

physical estimates of water availability with socio-economic drivers of 

poverty. WPI is holistic water management tool designed to contribute to 

and is a comprehensive water management more effective water 

management and water resource evaluation. The results of the study show 

that the average poverty index in the cities of Sistan region in the same 

weight condition is 0.48 and, in the weight, according to AHP method is 

0.43. The water poverty index varies from 0.60 to 0.23 among the cities 

of Sistan. hirmand city has more water stress compared to other cities. 
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1. Introduction 
The issue of water scarcity and drought is one of the crises that threatens humanity in the near future 

and will cause tension and conflict between nations. The water crisis is a global issue that is most felt 

in arid and semi-arid regions. In the field of studying the status of water resources and considering its 

changes in order to manage water resources, various indicators and multi-criteria such as Falcon Mark, 
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UN index, water security index and poverty index have been presented (Wurtz et al., 2019). Water 

scarcity is a multidimensional issue that arises in the shortage of sufficient water to meet essential needs 

(Kallio et al., 2018). Relation of Water and poverty is strongly interconnected and a robust assessment 

of water stress is needed to identify needy areas and develop appropriate intervention for poverty 

reduction. Water Poverty Index (WPI) provides an interdisciplinary tool to assess water stress by linking 

physical estimates of water availability with socio-economic drivers of poverty. And is a comprehensive 

water management tool to help more Effective water management and evaluate water resources. This 

index considers various dimensions affecting the management and development of water resources and 

is an effective and comprehensive tool for analyzing the existence of surface water resources and its 

relationship with human and environmental needs. And due to the unfavorable quantitative and 

qualitative conditions and pollution of water resources, the poverty index has been proposed as a multi-

criteria and more comprehensive index in the study of the status of resources. 

2. Materials and Methods 
This study presents the application of water poverty index (WPI) to estimate and compare water stress 

levels in 5 cities of Sistan region in 1401-1402. In this study, out of these five components (resources, 

access, capacity, consumption and environment) and 17 sub-indices related to the components to 

evaluate the water poverty index based on two methods of weighting including equal weighting and 

weighting using the method AHP was used. The water poverty index is evaluated by considering five 

components using equations 1 and 2 (El-Gafy, 2018). 

𝑊𝑃𝐼 =
∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

                               (1 )  

𝑋𝑖 =
∑ 𝑊𝑠𝑋𝑠
𝑧
𝑠=1

∑ 𝑊𝑠
𝑧
𝑠=1

                                   (2 )  

 

𝑊𝑃𝐼 = 𝑊𝑅𝑅 +𝑊𝐴𝐴 +𝑊𝑐𝐶 +𝑊𝑈𝑈 +𝑊𝐸𝐸/∑ 𝑊𝑖
5
𝑖=1                                   (3 )  

In this regard, R is the resource component, A is the  access component, C is the capacity component, 

U is the consumption component, E is the environment component, and W represents the weight of 

each of these components 

component includes four sub-indices of groundwater per capita, per capita rainfall and per capita inflow 

of water resources, access component includes two sub-indices of access to piped water and average 

water consumption per hectare, consumption component including per capita drinking water 

consumption, production value per meter Cube of water, ratio of agricultural consumption to total 

consumption, ratio of general water consumption to total consumption, ratio of industrial water 

consumption to total consumption, ratio of irrigated lands to total arable lands, capacity component 

including sub-mortality indicators under one year, literacy ratio, The economically active population 

and the environmental component also include sub-indicators of chemical fertilizer consumption, the 

area of Jamgli natural park and green space 

3. Results 
.After calculating the 5 axes, it was possible to calculate the amount of water poverty for each city by 

two methods (by applying the same weight to the indicators and sub-indices and applying the specified 

weights). Table 1 shows the conditions of each city separately and the final results of water poverty 
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Table 1 Results of water poverty calculations in Sistan region by five cities and five axes based on the 

same weight 

City resource access capacity use environment Water 
poverty 

Level of water 
poverty 

Zabol 0 2 2.19 3.1 0.79 0.47 Medium water 
poverty 

Zahak 1.88 1.25 1.2 3.73 1.86 0.58 Medium water 
poverty 

Hirmand 1.19 1.09 0 2.7 0.86 0.34 High water 
poverty 

Nimrouz 1.95 1 0.91 1.98 1.67 0.44 Medium water 
poverty 

Hamun 2.31 1.1 2.14 2.5 1.23 0.54 Medium water 
poverty 

 

In Sistan region, due to its dependence on the Hirmand River and the decrease in the volume of river 

water flow to this region, the resource component score has decreased for all cities and the severity of 

water poverty in these cities has increased, and since this axis is the most effective The factor in water 

poverty was identified, so improving this axis will improve water conditions in all five cities . 

4. Discussion and Conclusion 
This study showed that all cities in the region needed to development in their water sector. Helmand 

city has the lowest value of water poverty index and in the strategies of water development sector in 

Sistan region should have the first priority and then Nimroz city is in the second priority. Also, 

according to the results, the average poverty index in the cities of Sistan region in the equal weight 

condition is 0.48 and in weighting according to the AHP method is 0.43. Which shows that Sistan region 

is in a situation of moderate water poverty and requires a lot of attention of policy makers and decision 

makers. The water poverty index varies from 0.60 to 0.23 among the cities of Sistan. Hirmand city has 

more water stress compared to other cities. The results of combining the components of water poverty 

index based on the calculated weights showed that the water poverty index has the highest value in 

Zabol city and the lowest value in Hirmand city and is weak in the capacity axis. Hamoon city is in the 

second rank and Zahak city is in the third rank in this method. Sustainable management of water 

resources through the development of water resources in an efficient and environmentally friendly 

manner, capacity development through capacity building of individuals, companies, communities in the 

field of resource management, maintaining and improving environmental health and reducing 

environmental pollution, increasing public awareness Regarding the impact of the environment on 

water resources and sustainable access to safe water with the aim of increasing access to clean and safe 

water in accordance with the minimum requirements in rural and urban areas can be effective solutions 

to reduce water poverty in the region. 
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 چکیده 

  یی هااز بحران    یک ی  یمسئله کمبود آب و خشکسالو    ب استآخشک و کم  فرا منطقه سیستان جزو مناطق    ،با توجه به آمار و ارقام

یک ارزیابی    بنابراین  هستندفقر به شدت به هم مرتبط  میزان  آب و    .کندیم  دیتهد  کینزد  یاندهیرا در آمنطقه سیسان  است که  

(  WPI)قوی از تنش آبی برای شناسایی مناطق نیازمند و توسعه مداخالت مناسب برای کاهش فقر ضروری است. شاخص فقر آب  

  اجتماعی فقر -های اقتصادیبا محرک   میزان آب در دسترسهای فیزیکی  ابزاری برای ارزیابی تنش آبی با پیوند دادن تخمین 

( را WPIمطالعه کاربرد شاخص فقر آب )  نیا  باشد. همچنین یک ابزار جامع برای مدیریت و ارزیابی منابع آب می  و  .باشدمی

نتایج مطالعه نشان   .کندیارائه م     1401-1400در سال    شهرستان منطقه سیستان  5در    یسطح تنش آب  سهیو مقا  نیتخم  یبرا

  ، AHPبر اساس روش    وزن دهیو در    48/0که متوسط شاخص فقر در شهرستانهای منطقه سیستان در حالت وزن یکسان    داد

متفاوت است. شهرستان هیرمند در مقایسه با    23/0تا    60/0. شاخص فقر آبی در بین شهرستانهای سیستان از  باشدمی  43/0

ست. جهت مقابله با فقر آبی در منطقه سیستان، مدیریت و استفاده بهینه از منابع  ابی بیشتری  تنش آها دارای  دیگر شهرستان

 باشد. آبی به ویژه در شرایط خشکسالی بسیار حائز اهیمت می

 

 ، منابع آب، سیستان AHP: شاخص فقر آبی،  های کلیدیواژه
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 مقدمه

با از  یکی  سرمایه  رزش اآب  جزء  و  طبیعی  منابع  ترین 

شود و عالوه بر اینکه یکی  های ملی هر کشور محسوب می

ترین کاالها برای حفظ حیات بشر است به عنوان  از ضروری 

رود )سردار یک نهاده اساسی کمیاب در تولید به شمار می

اقتص1395شهرکی،   ساختهای  زیر  در  آبی  منابع  ی،  دا(. 

اجتماعی و فرهنگی نقشی غیر قابل انکار داشته و امروزه با  

خشکسالی   پدیده  وجود  و  اقلیمی  شرایط  تغییر  به  توجه 

 safari)اهمیت خود را بیش تر از هر زمانی نشان داده است  

et al, 2014).    آب همچنین نقش عمده ای در رفاه انسان

و همچنین در فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش های  

می ایفا  صنعتی  و   Sultana and)کند  کشاورزی 

Crow,2000).   از یکی  خشکسالی  و  آب  کمبود  مسئله 

آیندهبحران   در  را  بشر  که  است  تهدید  هایی  نزدیک  ای 

  .ها خواهد شدکند و باعث تنش و درگیری بین ملت  می

بحران آب یک مسئله جهانی است که در مناطق خشک و  

می احساس  بیشتر  خشک   ,.Sedegh et al)شود  نیمه 

کمبود آب نه تنها به میزان در دسترس بودن آب  .  (2010

بستگی دارد بلکه به عنوان وضعیت آب ناکافی برای برآوردن 

می   زندگی  آن  در  که  و همچنین محیطی  مردم  نیازهای 

میکنن تعریف  )د   ,Feitelson, and Chenowethشود. 

2002; Chenoweth, 2008  .) تراکم باالی جمعیت، تغییر

های  ده در کاربری اراضی، کاهش سطح آببرنامه ریزی نش

سایر   و  آب  قبول  غیرقابل  کیفیت  زیرزمینی،  و  سطحی 

  مسائل آبی فشار مضاعفی را بر منابع آبی وارد کرده است

(Faisal, and Kabir, 2005; Jaren and Mondal, 

بررسی .  (2021 و  آب  منابع  وضعیت  بررسی  حوزه  در 

آن   شاخصتغییرات  آب  منابع  مدیریت  منظور  های  به 

شاخص   مارک،  فالکن  جمله  از  معیاری  چند  و  متفاوت 

ارائه شده    ملل،سازمان   شاخص امنیت آب و شاخص فقر 

فقر آب موضوعی چندبعدی    (.Wurtz et al., 2019)است  

نیازهای   رفع  برای  کافی  آب  کمبود  صورت  در  که  است 

ارزیابی   (.Kallio et al., 2018آید )ضروری به وجود می

وضعیت منابع آب پیش نیاز مدیریت پایدار آب است و نقش  

 
1 Water poverty index 

فقر  همچنین  دارد.  پایدار  توسعه  به  دستیابی  در  مهمی 

 ,.Liu and Liu)ر آب مرتبط است  اقتصادی به شدت با فق

از ابزارهای جدید طراحی شده برای ارزیابی   یکی  .(2021

آب   فقر  شاخص  آب،  پایدار  این   است.  (WPI1)مدیریت 

شاخص ابعاد مختلف تاثیرگذار بر مدیریت و توسعه منابع  

تحلیل  برای  جامع  و  موثر  ابزاری  و  گرفته  نظر  در  را  آبی 

موجودیت منابع اب سطحی و ارتباط آن با نیازهای اسنان  

باشد و با توجه به شرایط نامطلوب کمی  و محیط زیست می

یک  عنوان  به  فقر  شاخص  آب،  منابع  آلودگی  و  کیفی   و 

بررسی  در  بیشتر  جامعیت  دارای  و  معیاره  چند  شاخص 

بوده   است )آسیابی هیر و همکاران،  وضعیت منابع مطرح 

سازی مدیریت و  گذاری و تصمیم(و در امور سیاست1396

توسعه منابع آبی از قابلیت باالیی برخوردار است ) رجبی 

از   (.  1385هشجین و عرب،   این شاخص توسط بسیاری 

ارزیابی کمبود آب در محققان در مطا لعات اخیر در مورد 

یک منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته کویراال 

یک ابزار قوی و جامع برای ارزیابی تنش    WPIو همکاران. ،  

مقیاس در  میآب  ارائه  مختلف  فضایی  مفهوم های  دهد. 

WPI    توسط بار  اولین  ( Salameh, 2000)سالمه  برای 

وضع ارزیابی  توسط  برای  سپس  و  شد  ارائه  شرب  آب  یت 

داده(  Sullivan, 2002, 2001)سالیوان   شد.    توسعه 

همکاران   و  تأثیر  (  2002)الرنس  میزان  عنوان  به  را  آن 

فقر آب اساساً   کمبود آب بر جمعیت انسانی نشان می دهد.

با  آب  کمبود  آن  در  که  است،  آب  کمبود  برای  معیاری 

-کمیابی فیزیکی آب و عوامل اجتماعیهای  مولفه ترکیب  

دسترسی به    مانند مولفه هایی  و  شود.  اقتصادی ارزیابی می

برای تخمین کمبود   محیط زیستو شرایط    مصرف آبآب،  

 Garrige and Foguet, 2010; Jaren) روندآب بکار می

and mondal, 2021.)  فی زیکی در دسترس بودن  برآورد 

نمی همیشه  را آب  آبی  تنش  دارای  منطقه  یک  تواند 

شناسایی کند، زیرا با باالترین سرانه در دسترس بودن آب، 

یک منطقه یا گروه معیشتی ممکن است در نهایت فقیر از 

بنابراین فقر (.  Shalamzari and Zhang, 2018) آب شود

نمی به صراحآب   تمرکز  آب  فیزیکی  دسترسی  بر  کند،  ت 

بلکه سایر ابعاد مهم در دسترس بودن و قابلیت استفاده آب  
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اجتماعی  اقتصادی مورد توجه قرار می  -را در کنار عوامل 

  .(Komnenic et al., 2009) دهد.

مطالعات متعددی برای اندازه گیری فقر آب در مقیاس  

این مطالعات    ه است.م شدهای زمانی و مکانی مختلف انجا

کشورها آب  فقر  کردن  کمی  مناطق  بر   مختلف   و 

(Fenwick, 2010; Yahaya et al., 2009 ، )   های  حوضه

مقیاس    ،  (Foguet and Garriga, 2011)ی  ارودخانه

 ,.Wilk and Jonsson, 2013; Ladi et al)جامعه  

از طریق یک چارچوب استاندارد فقر آبی که برای   (2021

است. شد، متمرکز  ها استفاده میهمه موارد و همه مقیاس

)  آسیابی همکاران  ارزیابی  1396و  به  مکانی  (  تغییرات 

های آبخیز استان اردبیل پرداختند شاخص فقر آبدر حوضه 

نتایج مطالعه نشان داد مقدار متوسط شاخص فقر آب در  

بندی مرکز اکولوژی که طبق طبقه   است  43ل  استان اردبی

دارد.   شدید  آبی  فقر  والینگفورد،  هیدرولوژی  و  و  یزدی 

با استفاده از شاخص فقر بر مبنای پنج  (  1400همکاران )

محیط   و  مصارف  ظرفیت،  دسترسی،  منابع،  وزنی  مولفه 

زیست وضعیت منابع آب سطحی و زیر سطحی در دشت  

بررسی نمودند و سپس    1397-1387طی سالهای  را  فسا  

تغییرات  و  اقلیمی  تغییرات  بین  همبستگی  بررسی  به 

تایج مقدار  خشکسالی با شاخص فقر پرداختند. بر اساس ن

بین   منطقه  این  در  فقر  طی    297/0تا    678/0شاخص 

دارد.    1393تا    1389سالهای   منکاوی نوسان  و  گودرزی 

( به بررسی تنش آبی در خوضه آبریز رودخانه کارون 1400)

با استفاده شاخص فقر پرداختند. مقدار شاخص فقر در این 

ده  حدومبه دست آمد که از لحاظ فقر آبی در    65/67منطقه  

( 1394مکاران )و ه  همتیفقر آبی کم تا متوسط قرار دارد.  

ای اصلی شاخص فقر هیارعها و زیرمبندی مولفهبه اولویت

 ( ANP1)آبی کشاورزی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه  

برای شهرستان    (AHP2)پرداختند و نتایج آن را با روش  

. که نتایج حاکی از کارایی بیشتر مدل  دزفول مقایسه کردند 

ANP   آبی کشاورزی در منطقه فقر  تحلیل شاخص  برای 

( به بررسی شاخص فقر  1398همتی و همکاران ).  باشدمی

نشان   نتایج  پرداختند  آبی کشاورزی در شهرستان دزفول 

شهرستان   داد از عوامل مهم ایجاد فقر آبی کشاورزی در این

 
1 Analytic Network Process 

سطح   و  آب  بهینه  مصرف  برای  کشاورزان  پایین  ظرفیت 

می موجود  آب  منابع  به  کشاورزان  دسترسی  باشد.  پایین 

 66/42همچنین مقدار متوسط شاخص فقر در این منطقه  

( به ارزیابی وضعیت  1397طالبی و امینی )  به دست آمد.

بخش و  قم  آب  شهرستان  فقر  شاخص  نظر  از  آن  های 

ود که بخش مرکزی با شاخص  بیج حاکی از آن  پرداختند نتا

باالترین رتبه را   6/217ترین رتبه و جعفرآباد با  پایین  126

داشتند.    آبی  فقر  شاخص  همکاران  در  و  مقدم  غفاری 

آب در بخش کشاورزی منطقه 1400) بحران  تحلیل  به   ) 

با استفاده از رهیافت آینده پژوهی پرداختند که    سیستان

خشکسالی،  عوامل  که  بود  آن  از  حاکی  مطالعه  نتایج 

به   کافی  نکردن  توجه  خارجی،  آب  منابع  به  وابستگی 

مدیریت منابع آب، کشت بی رویه محصوالت آب بر، شیوه  

نامناسب آبیاری، ضعف فناوری کشاورزی و رایگان بودن آب  

از کشاورزی  بخش  این    در  در  آب  بحران  بر  مهم  عوامل 

 باشد. منطقه می

El-Gafy (2018)   زیرشاخص کردن  اضافه  در  با  ها 

بهره انرژی،  مانند  سویهابعادی  و  آب  اقتصادی  های  وری 

جنسیتی شاخص فقر آبی  را توسعه دادند تاکور و همکاران 

نپال  2017) در  باگماتی  رودخانه  را در  آب  فقر  ( شاخص 

رسیدند که شاخص فقر آب  به این نتیجهارزیابی کردند و  

ابزاری موثر در مدیریت یکپارچه منابع  می به عنوان  تواند 

برداری از آب به منظور دستیابی به آب و طرح جامع بهره 

به    Ladi et al., (2021)اهداف توسعه پایدار استفاده شود. 

اجزای   اثرات  با    WPIبررسی  انسانی  روی شاخص توسعه 

سازی رگرسیون حداقل مربعات معمولی در  استفاده از مدل

داد   نشان  نتایج  پرداختند  منبع  ایران  مؤلفه    WPIکه 

دارد و    رانیدر ا  توسعه شاخص انسانیرا بر    ریتأث  نیشتریب

 ی استفاده و دسترس  ط،یمح   ت، یظرف  یهاپس از آن مؤلفه

کاربرد  مطالعه خود  در    Koirala et al., (2020) قرار دارند.

آب   فقر  برا  (WPI)شاخص  مقا  نیتخم  یرا  سطح   سهیو 

در نپال ارائه   یحوضه رودخانه کوش  هیناح  27در   یتنش آب

نتایج نشان داد متوسط شاخص فقر در این حوزه  . دنکنیم

از  می  4/54رودخانه   این شاخص  تا    75/49باشد و مقدار 

  Jaren et al., 2022.   در بین مناطق متفاوت است  29/69

2 Analytical Hierarchy Process 
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  معیشتی و چگونه گروههای  در مطالعه خود نشان دادند که  

جنسیتی در چند منطقه حومه شهری در شهر داکا تحت 

گرفته قرار  آب  فقر  نشتاثیر  مطالعه  نتایج  که  اند.  داد  ان 

آب، دسترسی و استفاده محدود،  دسترسی و کیفیت ناکافی  

اجتماعی معیشتی -ظرفیت  گروه  هر  بر  ضعیف  اقتصادی 

گذارد، و این عوامل در نهایت منجر به فقر شدید  تأثیر می

 دختران نوجوان، و زنان با مشکالت جسمی و سالخورده شد. 

استان   شمال  در  و  ایران  شرق  در  سیستان  منطقه 

کیلومتر مربع و   512/2545سیستان و بلوچستان با وسعت  

جغرافیایی   و    61طول  عرض    31درجه  و  شرقی  دقیقه 

اقلیم گرم و    55درجه و    30جغرافیایی   با  دقیقه شمالی، 

متر در سال،  میلی 55تا  50بین خشک و متوسط بارندگی 

  5/22میلیمتر و متوسط دمای    4800میزان تبخیر ساالنه  

ی ک حوزهسیستان در انتهای یقرار دارد.  گراد  درجه سانتی

بسته و  بزرگترین وسیع  از  یکی  که  دارد  قرار  داخلی  ی 

شرایط آب و هوایی، وابستگی کامل  .  مناطق بیابانی دنیاست

افغانستان در مهار   فعالیتهای کشور  به رودخانه هیرمند و 

آب رودخانه هیرمند، منجر به ایجاد بحران شدید آبی، اثرات 

ن منطقه شده منفی در اقتصاد، کشاوزی و محیط زیست ای

با مشکالت   این منطقه  را در  است. و مسئله مدیریت آب 

(. از آنجائیکه 1388فراوانی مواجه ساخته است )شهرکی،  

ب در منطقه سیستان رودخانه هیرمند آتنها منبع تامین  

ب این منطقه از آباشد از یک طرف تاثیر پذیری منابع  می

تغییرات اقلیمی و خشکسالی و نوسانات در جریان روخانه  

هیرمند و از سوی دیگر رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، 

های کشاورزی و صنعت افزایش تقاضای آب گسترش بخش

در این منطقه اتفاقی ناگزیر بوده و لذا مدیریت منابع آب  

تن و  آب  بحران  با  شدن  مواجه  از  جلوگیری  های  ش برای 

می الزامی  آن  شهرکی،احتمالی  )سردار  در  (.  1395باشد 

آبی   فقر  از شاخص  استفاده  با  آبی  مطالعات گذشته تنش 

برای شهرستانهای منطقه سیستان مورد بررسی قرار نگرفته  

بنابراین در این مطالعه سعی بر آن است با استفاده از است 

منطقه پنج شهرستان  یت بحران آب در  عوض  WPIروش   

 سیستان تخمین زده شود. 

 واد و روشهام 

WPI   رشته بین  معیار  ارائه مییک  ثروت  ای  که  دهد 

مرتبط مییک خانوار   آب  بودن  با در دسترس  کند که  را 

از کمبود آب در منطقه نشان استرس ناشی  میزان  دهنده 

است مطالعه    (. Lawrence and Meigh, 2002)  مورد 

WPI   ( پنج مؤلفه منبعR، )  ( دسترسیA، )  ( استفادهU  )

،  ( نظر می  (Cظرفیت  را در  زیست  در  و محیط  گیرد که 

اقتصادی  -جتماعیدسترس بودن فیزیکی آب را با عوامل ا

 (.  Pandey, 2012) کند و محیطی ادغام می

اثرات  ارزیابی  برای  مؤلفه  پنج  این  از  مطالعه،  این  در 

ها با توجه به وضعیت  شاخصزیر  مرتبط استفاده شد، اما  

مطالع مورد  منطقه  در  و  حاکم  دادهه  با  آن  های  تطبیق 

(. Jaren and mondal, 2021)اصالح شدند    موجود منطقه

های  ها و مراجع شاخص، زیر شاخصهامولفه  1در جدول  

 .  آب آورده شده استفقر 
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 های فقر آبها و مراجع شاخص، زیر شاخصهامولفه (:1)جدول 

 منبع داده مرجع شاخص  زیر شاخص  مولفه 

 منابع 

1397طالبی و امینی،  سرانه آب زیرزمینی  ای شهرستان زابل اداره آب و منطقه 

1397طالبی و امینی،  سرانه بارش   گزارشات سازمان هواشناسی  

 Jafari Shalamzari, M.; Zhang سرانه منابع آب ورودی 

2018, Liu et al., 2018 
 ای شهرستان زابل اداره آب و منطقه

 دسترسی

خانوارهای با دسترسی به  

شبکه آب لوله کشی و  

 بهداشتی 

Lawrenceet al., 2002, Sullivan, 

et al., 2003 
 سیستان و بلوچستان سالنامه آماری 

متوسط مصرف آب در یک  

 هکتار

Sullivan, et al., 2003  سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و

 بلوچستان 

 سالنامه آماری سیستان و بلوچستان  Jemmali and Matoussi 2013 مرگ و میر زیر یکسال

 ظرفیت

 نسبت سواد 
Shadeed et al., 2019; Goel et al., 

2020 
 سالنامه آماری سیستان و بلوچستان 

 جمعیت فعال اقتصادی 
Jemmali and Matoussi 2013 

 
 سالنامه آماری سیستان و بلوچستان 

 Lawrence et al., 2002; Shadeed سرانه مصرف شرب 

et al., 2019 

 

 اداره آب و فاضالب شهرستان زابل 

 مصرف

تولید به ازای هر  ارزش 

 مترمکعب

Lawrence et al., 2002  سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و

 بلوچستان 

نسبت مصرف کشاورزی به کل  

 مصرف

،  1396شریف زادگان و همکاران، 
Goel et al., 2020; El-Gafy, 

2018 

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و 

 بلوچستان 

نسبت مصرف آب عمومی به  

 مصرف کل 

 سالنامه آماری سیستان و بلوچستان  1396شریف زادگان و همکاران، 

نسبت مصرف آب صنعتی به  

 کل مصرف 

-El، 1396شریف زادگان و همکاران، 

Gafy, 2018 

 سالنامه آماری سیستان و بلوچستان 

نسبت زمینهای آبی به کل  

 ی زراعیزمینها

Thakur et al., 2017  کشاورزی استان سیستان و سازمان جهاد

 بلوچستان 

سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و  Thakur et al., 2017 مصرف کود شیمیایی 

 بلوچستان 

 محیط زیست 
 سالنامه آماری سیستان و بلوچستان  Goel et al., 2020; Liu et al.,2019 عرصه پارک جنگلی طبیعی

 آماری سیستان و بلوچستان سالنامه  پیشنهادی عرصه فضای سبز 

 

 

شاخص فقر آب با در نظر گرفتن پنج مؤلفه با استفاده 

 (.  El-Gafy, 2018شود)ارزیابی می 1از رابطه 

𝑊𝑃𝐼 =
∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

                                   (1 )  

𝑋𝑖 =
∑ 𝑊𝑠𝑋𝑠

𝑧
𝑠=1

∑ 𝑊𝑠
𝑧
𝑠=1

                                      (2)  

𝑊𝑃𝐼 = 𝑊𝑅𝑅 + 𝑊𝐴𝐴 + 𝑊𝑐𝐶 + 𝑊𝑈𝑈 + 𝑊𝐸𝐸/

∑ 𝑊𝑖
5
𝑖=1                                              (3)  

رابطه   این  مولفه   Cدسترسی،    Aمولفه منابع،    Rدر 

و    E،  مصرف  لفهمو  Uظرفیت،   زیست  محیط    Wمولفه 

 باشد ها میبیانگر وزن هر یک از این مولفه

 در دسترس بودن آب را نشان می   این مولفه  منابع:  مولفه

، که به عنوان در دسترس بودن فیزیکی آن از طریق  دهد

بارندگی، رودخانه ها و سایر منابع آبی در یک منطقه خاص 

می شامل  محور    این  (.Mitra and Rao, 2019)  شود.را 
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آب زیرزمینی،  سرانه شامل:  گیردرا در بر میچهار شاخص 

 سرانه بارش و سرانه منابع آب ورودی 

𝑅 = 𝑊𝑅1𝑅1 + 𝑊𝑅2𝑅2 + 𝑊𝑅3𝑅3/ ∑ 𝑊𝑅  (4)     

سرانه آب زیر زمینی )متر مکعب به    𝑅1در این رابطه  

معیار 𝑅3و    سرانه بارش ساالنه )میلی متر( 𝑅2ازای هر نفر(،  

،  𝑊𝑅1سرانه آب ورودی ) متر مکعب به ازای هر نفر(  بوده و  

𝑊𝑅2    و𝑊𝑅3    معیارهای وزن  ترتیب    𝑅3و  𝑅1  ، 𝑅2به 

سرانه آب زیرزمینی، سرانه بارش و    زیر شاخصباشند.  می

  شوندمحاسبه می  5-3  سرانه آب ورودی با استفاده از روابط

 .  (1398)یزدی و همکاران، 

𝑅1 =
𝑥1

𝑝𝑜𝑝
∗ 100                                        (5)  

𝑅2 =
𝑥2

𝑝𝑜𝑝
∗ 100                                       (6)  

𝑅3 =
𝑥3

𝑝𝑜𝑝
∗ 100                                        (7)  

مقدار   𝑥2مقدار تخلیه آب زیر زمینی،    𝑥1در این روابط  

و   ساالنه  منطقه   𝑥3بارندگی  به  ورودی  آب  منابع  حجم 

می هر    𝑝𝑜𝑝باشد.  سیستان  در  ساکن  جمعیت  کل 

 باشد.  شهرستان می

را   به آب  انسان  این مولفه میزان دسترسی  دسترسی: 

میاندازه را گیری  امن  منبع  یک  تا  فاصله  تنها  نه  و  کند 

آوری آب  کند، بلکه زمان مورد نیاز برای جمع محاسبه می

را خانواده  می  برای  نظر  در  به  نیز  فقط  دسترسی  گیرد. 

معنای آب سالم برای آشامیدن و پخت و پز نیست، بلکه  

مصارف   برای  یا  کشاورزی  محصوالت  آبیاری  برای  آبی 

خانوارهای از دو شاخص  با استفاده  این مولفه    صنعتی است.

کشی و متوسط مصرف آب در  دسترسی به آب لوله   اراید

 .  (1398)یزدی و همکاران،  به دست آمد  6 هکتار و رابطه

 𝐴 = 𝑊𝐴1𝐴1 + 𝑊𝐴2𝐴2/ ∑ 𝑊𝐴                     (8 )  

به ترتیب شاخص خانوارهای    𝐴2و    𝐴1در این رابطه   

دارای دسترسی به آب لوله کشی و متوسط مصرف آب در  

 باشد  ها میبه ترتیب وزن این شاخص 𝑊𝐴2و   𝑊𝐴1هکتار و  

اهداف   برای  آب  مصرف  میزان  مولفه  این  مصارف: 

صنعتی   و  کشاورزی  خانگی،  مصارف  جمله  از  مختلف 

 و یرد  گکه شش زیر شاخص را در بر می  استفاده می شود

 شودبا استفاده از رابطه زیر محاسبه می

𝑈 = 𝑊𝑢1𝑈1 + 𝑊𝑢2𝑈2 + 𝑊𝑢3𝑈3 + 𝑊𝑢4𝑈4 +

𝑊𝑢5𝑈5 + 𝑊𝑢6𝑈6/ ∑ 𝑊𝑈                      (9)  

𝑈1  خانگیمصرف نشان  باشد  می   آب  شاخص  زیر  این 

فعالیت در  آب  مصرف  فعلی  وضعیت  خانگی  دهنده  های 

  .(Gleick, 1996) است

𝑈2   بخش در  آب  مکعب  متر  هر  ازای  به  تولید  ارزش 

می سود  کشاورزی  شاخص  این  محاسبه  برای  که  باشد 

حاصل از کشت محصوالت زراعی منتخب در هر شهرستان  

به کل   مصرف آب کشاورزینسبت    𝑈3شود.  محاسبه می

زمین𝑈4مصرف،   نسبت  به کل  شاخص  های کشت شده  

رف شده در بخش  مقدار آب مص    𝑈5  ،  زمینهای قابل کشت

نسبت آب مصرف شده در    𝑈6صنعت به کل آب مصرفی و  

 ، 𝑊𝑢1  ،𝑊𝑢2  ،𝑊𝑢3و    بخش عمومی به کل آب مصرف شده 

𝑊𝑢4  ،𝑊𝑢5    و𝑊𝑢6  این  وزن از  یک  هر  با  متناظر  های 

میشاخص زیر  ها  روابط  از  شاخصها  محاسبه  برای  باشند. 

 : (1398)یزدی و همکاران،  شوداستفاده می

𝑈1 =
𝑥𝑢1

𝑝𝑜𝑝
∗ 100                                       (10)  

𝑈3 =
𝑥𝑢3

𝑋
∗ 100                                       (11)  

𝑈4 =
𝑥𝑢4

𝐴𝑟𝑒𝑎
∗ 100                                    (21)  

𝑈5 =
𝑥𝑢5

𝑋
∗ 100                                      (31)  

𝑈6 =
𝑥𝑢6

𝑋
∗ 100                                      (41)  

𝑥𝑈1  باشد.  کمترین آب مورد نیاز می مصرف آب خانگی

لیتر برای هر نفر   20برای بهداشت خانگی که معادل روزانه  

می گرفته  نظر  )در  و     (،WHO/UNICEF , 2000شود 

کند  بیشترین ابی که همه نیازهای آب خانگی را براورده می

روزانه   معادل  گرفته   100که  نظر  در  نفر  هر  برای  لیتر 

)می میزان  Howard and  Bartram, 2003  .) 𝑥𝑢3شود 

زمینهای کشت شده  𝑥𝑢4  مصرف آب در بخش کشاورزی،  
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قابل کش  𝐴𝑟𝑒𝑎در هر شهرستان)هکتار(،   زمینهای    تکل 

میزان مصرف آب در بخش صنعت،   𝑥𝑢5در هر شهرستان،  

𝑥𝑢6    میزان مصرف آب در بخش عمومی و𝑋     کل مصرف

 باشد. آب می

برای ظرفیت:   مردم  توانایی  بخشی  اثر  شاخص،  این 

دهد. با ارتباط نزدیک بین جامعه  مدیریت آب را نشان می

ظرفیت اهمیت  آب،  مدیریت  اقتصادی  و  و  اجتماعی  های 

ترین برای مدیریت منابع آب به رسمیت شناخته شده و مهم

برای  بخش در شاخص فقر آب در نظر گرفته شده است.  

از  ارزیابی   مولفه  فعال  این  نرخ سواد، جمعیت  شاخصهای 

  شود. اقتصادی و نرخ مرگ و میر زیر یک سال استفاده می

دهد هر چه تعداد  مقادیر بیشتر شاخص نرخ سواد نشان می

دادن   انجام  برای  افراد  توانایی  باشد  بیشتر  سواد  با  افراد 

خواهد   بیشتر  آب  منابع  مدیریت  جهت  اقداماتی 

همچ(Brooks et al., 2005بود) جمعیت    نین.  شاخص 

می نشان  اقتصادی  بیشتر فعال  شاخص  این  چه  هر  دهد 

باشد ظرفیت افراد برای مقابله با تغییرات آب بیشتر خواهد 

یکسال:  .  (Panndey et al., 2011)بود   زیر  میر  و  مرگ 

شاخص از  و  یکی  سالمت  دادن  نشان  جهت  مهم  های 

ط  باشد و ارتبابهداشت جامعه مرگ و میر زیر یک سال می

نزدیکی با در دسترس بودن آب سالم و بهداشتی دارد. این  

زیر شاخص از نسبت متوفیان زیر یک سال به کل اطفال  

 .(1398)یزدی و همکاران،  آیدزنده به دنیا آمده به دست می

𝐶 = 𝑊𝐶1𝐶1 + 𝑊𝐶2𝐶2 + 𝑊𝐶3𝐶3/ ∑ 𝑊𝐶               

(15)  

𝐶1  ،𝐶2    و𝐶3  ه ترتیب شاخص مرگ و میر زیر یکسال،  ب

های  وزن  𝑊𝐶1، 𝑊𝐶2نرخ سواد و جمعیت فعال اقتصادی و 

شاخصها از  یک  هر  با  با  یم  مرتبط  شاخصها  این  باشد 

روابط زیر محاسبه می از  و همکاران، شونداستفاده  )یزدی 

1398). 

𝐶1 =
𝑥1

𝑋
∗ 100                                                   (16)  

𝐶2 =
𝑥2

𝑝𝑜𝑝
∗ 100                                         (17)  

𝐶3 =
𝑥3

𝑝𝑜𝑝
∗ 100                                         (81)  

  𝑋تعداد مرگ و میر کمتر از یکسال،  𝑥1در این روابط 

  𝑥3جمعیت با سواد،   𝑥2های ثبت شده،  نعداد والدت

 باشد.  کل جمعیت می popسال و  60-10جمعیت با سن 

این مولفه با استفاده از سه زیر شاخص میزان حیط زیست:  م

مساحت   و  طبیعی  جنگلی  پارک  مساحت  کود،  مصرف 

 .(1398)یزدی و همکاران،  شودفضای سبز ارزیابی می

𝐸 = 𝑊𝐸1𝐸1 + 𝑊𝐸2𝐸2 + 𝑊𝐸3𝐸3/ ∑ 𝑊𝐸           (19)  

  𝐸1  می محیطی  زیست  تنش  جهت  شاخص  که  باشد 

رسیدن به مصرف پایدار منابع آب حفظ کیفیت محیطی و 

توسط   سالمتی اکوسیستم اهمیت زیادی دارد این شاخص

می ارزیابی  شده  استفاده  شیمیایی  کودهای  شود.  مقدار 

رویه کود  در اثر مصرف بی هاتقال مواد شیمیایی به آبراهه ان

باعث   کشاورزان  میتوسط  آب  مقدار 𝑋𝐸1 .  شودآلودگی 

زمین،   از  هکتار  هر  در  شده  استفاده  شیمیایی  کودهای 

𝑋𝑚𝑎𝑥   و𝑋𝑚𝑖𝑛    و حداقل کودهای استفاده مقادیر حداکثر

است ترتیب    𝐸3و    𝐸2 .شده  پارک  شاخص  به  مساحت 

که هر چه   باشدمی  مساحت فضای سبزو    جنگلی طبیعی

می نشان  باشد  کمتر  شاخصها  این  وضعیت  مساحت  دهد 

و    𝑊𝐸1  ،𝑊𝐸2منابع آبی در آن منطقه دچار بحران است.  

𝑊𝐸3 باشند.  ها میهای متناظر با هر یک از شاخصوزن 

 هانرمال سازی معیارها و شاخص

های بیان شده در روابط باال با استفاده  هر یک از شاخص

اندازهاز   وجود گیری میواحدهای خاص خود  با  شوند که 

باشد.  پذیر نمیجمع جبری روابط امکان  ،وعنواحدهای مت

مقیاس   بی  و  سازی  نرمال  به  نیاز  مشکل  این  حل  برای 

 روابط ها می باشد که برای این منظور از  نمودن کلیه شاخص

 شود: زیر استفاده می

𝑁𝑝 =
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
                                    (20)  

𝑁𝑝 =
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
                                    (21)  

ها و شاخص فقر مثبت باشد  چنانچه ارتباط بین زیر شاخص

از رابطه  20از رابطه   ارتباط عکس داشته باشد   21  و اگر 

 .Hamouda et al. 2009; Islam et al)شود  استفاده می

2013).   𝑋𝑖  ها،  مقدار هر یک از شاخص𝑋𝑚𝑖𝑛    حداقل مقدار
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شاخص از  یک  و  هر  از    𝑋𝑚𝑎𝑥ها  یک  هر  مقدار  حداکثر 

 باشد.  ها میشاخص

 ها عیین وزن معیارها و شاخصت

برای وزن دهی معیارها و شاخص ها دو روش به کار  

ها  برای شاخص   استفاده از وزن یکسان  -1شود:  گرفته می

شود و وزن همه محاسبه می  100از    WPIکه در این حالت  

برابر  شاخص شد  1ها  گرفته  نظر  وزن    - 2  در  اعمال 

. این  AHPمخصوص برای هر شاخص با استفاده از روش  

 Saaty etین بار توسط ساعتی و همکاران )ولروش برای ا

al., 2013)  شد فقر   .معرفی  شاخص  بهتر  تفسیر  برای 

 ,El-Gafiطبقه بندی شده است )  2مقادیر آن طبق جدول  

2018 .) 

 طبقه بندی مناطق از لحاظ فقر آبی (:2) جدول 

 وضعیت  دامنه ردیف 

 کم خیلی فقر آبی   8/0-1بین  1

 فقر آبی کم   8/0-6/0بین  2

 متوسط فقر آبی  6/0-4/0بین  3

 فقر آبی باال  4/0-2/0بین  4

 فقر آبی شدید  2/0کمتر از  5

 El- Gafi (2018)ماخذ: 

 بحث و نتایج 

محور امکان محاسبه میزان فقر آبی    5پس از محاسبه  

به  برای هر شهرستان   اعمال وزن یکسان  با   ( با دو روش 

های مشخص شده(  ها و اعمال وزنها و زیرشاخصشاخص

شد.   جدول  فراهم  تفکیک   3در  به  شهرستان  هر  شرایط 

 .  آورده شده استمحورها و نتایج نهایی فقر آبی 

 

 بر اساس وزن یکسان گانه گانه و محورهای پنجهای پنجنتایج محاسبات فقر آبی در منطقه سیستان به تفکیک شهرستان (:3) جدول

 سطح فقر آبی  فقر آبی  محیط زیست  مصرف ظرفیت دسترسی منابع  شهرستان 

 متوسط فقر آبی  47/0 79/0 1/3 19/2 2 0 زابل 

 فقر ابی متوسط  58/0 86/1 73/3 2/1 25/1 88/1 زهک 

 فقر آبی شدید  34/0 86/0 7/2 0 09/1 19/1 هیرمند

 متوسط فقر آبی  44/0 67/1 98/1 91/0 1 95/1 نیمروز 

 فقر آبی متوسط  54/0 23/1 5/2 14/2 1/1 31/2 هامون 
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 گانه فقر آبیهای منطقه سیستان در محورهای پنجمقایسه تطبیقی وضعیت شهرستان (:1)شکل 

 

 در شهرستان زابلوضعیت فقر آبی  

فقر متوسط  اشهرست ابی در شراط  فقر  نظر  از  زابل  ن 

در    و محیط زیستدر محور منابع    قرار دارد این شهرستان

داشته    هرستانها در جایگاه پایینتری قرارمقایسه با دیگر ش

علت بحرانی بودن    و شرایط بحرانی در این محور وجود دارد

محور   و  منابع  این  بارش  میزان  بودن  ب آ  سرانهپایین 

باشد و همچنین به علت جمعیت باالی این  زیرزمینی می

شهرستان و میزان کم آب ورودی سرانه منابع اب دراین  

محیط  شهرست محور  بودن  پایین  علت  و  است.  پایین  ان 

نیز ناشی از پایین بودن فضای سبز و پارک جنگلی    زیست

  باشد. محور دسترسی در این طبیعی در این شهرسان می

ها وضعیت بهتری دارد شهرستان نسبت به دیگر شهرستان

که این به دلیل دسترسی اکثر خانوارها به آب بهداشتی و  

 باشد.  لوله کشی در این شهرستان می
 

 هک وضعیت فقر آبی در شهرستان ز

بهتری  وضعیت  فقر  شاخص  نظر  از  زهک  شهرستان 

رو و با فقر آبی متوسط روبه   نسبت به سایر شهرستان ها دارد

له نقاط قوت این شهرستان کسب امتیاز بیشتر  ماز ج.  است

مصرف و محیط زیست می باشد. شهرستان زهک در محور  

در محور مصرف در زیر شاخص ارزش تولیدی به ازای آب 

باالترین امتیاز را دارد و این باعث شده در این محور مصرفی  

این شهرستان بیشترین امتیاز را کسب کند. همچنین در  

بیشترین فضای سبز و مصرف    محور محیط زیست دارا بودن

کم کود در این شهرستان میتواند توجیهی برای باال بودن  

وجود فضای سبز از نقاط  ز در بخش محیط زیست باشد  اامتی

 باشد.  در این منطقه میقوت 
 

 وضعیت فقر آبی در شهرستان هیرمند

شهرستان بدترین  این  در  فقر  کلی  شاخص  نظر    از 

و در شرایط   ها قرار داردستان روضعیت نسبت به سایر شه

دارای وضعیت   ظرفیتدر محور    فقر آبی شدید قرار دارد.

باشد این  و امتیاز متعلق به این محور صفر می  بودهبحرانی  

یکسال،   زیر  میر  و  مرگ  میزان  باالترین  شهرستان 

نرین جمعیت فعال اقتصادی را  ترین نرخ سواد و پایینپایین

داشته است و این باعث شده امتیاز این شهرستان در این  

باشد این   .محور صفر  در  منابع چالش  همچنین در محور 

-0/5

0

0/5

1

1/5

2

2/5

3

3/5

4

منابع

دسترسی

مصرفظرفیت

محیط زیست

زابل زهک هیرمند نیمروز هامون
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دارد   وجود  آنشهرستان  علت  کاهش    درتوان  میرا    که 

زمینی ب زیرآمچنین کم بودن میزان تخلیه  بارندگی و ه

در محور محیط زیست نیز این  در این منطقه توجیه کرد.  

است که علت آن مصرف باالی کود    ضعفشهرستان دچار  

 . باشدو فضای سبز پایین در این شهرستان می
 

 وضعیت فقر آبی در شهرستان نیمروز

 متوسط ظر فقر آبی در شرایط فقر آبی  ناین شهرستان از  

است. این شهرستان در محورهای مصرف و ظرفیت دچار  

ها  چالش است و وضعیت بدتری نسبت به سایر شهرستان 

باال بودن میزان مرگ و میر زیر یکسال  در این محورها دارد.  

نیمروز  رخ سواد علت ضعف  ندر این شهرستان و پایین بودن  

همچنین در محور مصرف چالش    باشدمحور ظرفیت می  رد

و   مصرفی  آب  ازای  به  تولید  ارزش  بودن  پایین  در  اصلی 

بودن میزان مصرف آب در بخش عمومی و صنعت   پایین

پایین باعث شده  عوامل  این  این  هست که  به  امتیاز  ترین 

 محور تخصیص یابد.  

 بی در شهرستان هامونآوضعیت فقر  

شهرستان هامون در شرایط فقر آبی متوسط قرار دارد  

مناسبتری  وضعیت  دارای  منابع  محور  در  شهرستان  این 

آن   علت  که  این میرا  است.  پایین  جمعیت  در  توان 

و   ورودی  آب  منابع  سرانه  طوریکه  به  دانست  شهرستان 

بارش برای این شهرستان نسبت به سایر مناطق باالتر است.  

این شهرستا در بین  همچنین  باالترین نرخ سواد  ن دارای 

باشد  میترین میزان مرگ و میر زیر یکسال و پایینمناطق 

که این عوامل باعث شده این شهرستان در محور ظرفیت  

شهرستان   این  قوت  نقاط  از  و  کند  کسب  باالیی  امتیاز 

 باشند می

وزن    Expert choiceدر این مرحله با استفاده از نرم افزار  

بدست    AHPبر اساس مدل    WPIهر یک از زیر معیارهای  

نتایج وزن دهی معیارها و زیر معیارهای    4  آمد. در جدول

ارائه شده است AHPشاخص با استفاده از 
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 AHPبر اساس روش  WPIوزن نهایی معیارها و زیر معیارهای شاخص  (:4)  جدول

 وزن نهایی  ها شاخصزیر  وزن نهایی  محور 

 248/0 منابع 

 013/0 سرانه آب زیرزمینی

 040/0 سرانه بارش 

 195/0 سرانه منابع آب ورودی 

 699/0 دسترسی

 69/0 خانوار دارای دسترسی به آب لوله کشی 

 009/0 متوسط مصرف آب در یک هکتار 

 21/0 مرگ و میر زیر یکسال

 427/0 ظرفیت

 21/0 نسبت سواد 

 007/0 جمعیت فعال اقتصادی 

 332/0 سرانه مصرف شرب 

 036/0 ارزش تولید به ازای هر مترمکعب  

 564/0 مصرف

 062/0 نسبت مصرف کشاورزی به کل مصرف 

 055/0 نسبت زمینهای آبی به کل زمینها 

 051/0 نسبت مصرف آب عمومی 

 028/0 نسبت مصرف آب صنعت 

 007/0 مصرف کود  

 061/0 محیط زیست 
 040/0 پارک جنگلی طبیعی 

 014/0 فضای سبز 

 

می  4  نتایج جدول  مولفهنشان  بین  در  مولفه  دهد  ها، 

مصرف    "دسترسی بیشترین وزن و در بین معیارها معیار  

شرب و    "سرانه  اقتصادی  فعال  جمعیت  وزن  بیشترین 

بعد از محاسبه وزن هر    مصرف کود کمترین وزن را دارد.

اساس  بر  آبی  فقر  شاخص  معیارها  زیر  و  معیارها  از  یک 

 ارائه   5  های متفاوت محاسبه شد که نتایج آن در جدولوزن 

 شده است.  

 گانه بر اساس وزن دهی پنجگانه و محورهای های پنجنتایج محاسبات فقر آبی در منطقه سیستان به تفکیک شهرستان (:5) جدول

 سطح فقر آبی  فقر آبی  محیط زیست  مصرف ظرفیت دسترسی منابع  شهرستان 

 فقر آبی متوسط  6/0 006/0 24/0 26/0 7/0 0 زابل 

 فقر آبی متوسط  42/0 02/0 3/0 22/0 18/0 1/0 زهک 

 فقر آبی باال  23/0 034/0 23/0 0 07/0 14/0 هیرمند

 فقر آبی باال  32/0 044/0 24/0 16/0 009/0 19/0 نیمروز 

 فقر آبی متوسط  56/0 016/0 35/0 42/0 08/0 24/0 هامون 

های شاخص فقر آب بر مبنای  نتایج حاصل از ترکیب مولفه

در  وزن  آب  فقر  شاخص  که  داد  نشان  شده  محاسبه  های 

و در شهرستان هیرمند  ستان زابل بیشترین مقدار را  شهر

کمترین مقدار را دارد و در محور ظرفیت دچار ضعف است. 

ر این شهرستان زهک نیز دشهرستان هامون در رتبه دوم و  

 روش در رتبه سوم قرار دارد. 

 بحث و نتیجه گیری 

در   را  آبی  فقر  کاربرد شاخص  و  توسعه  مطالعه حاضر 

آن   بر  موثر  معیارهای  گرفتن  نظر  در  با  سیستان  منطقه 

شامل ) منابع، دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست( 

بین   نسبی  مقایسه  یک  انجام  منطقه   5برای  شهرستان 

های  در تعیین اولویت  انگیرسیستان برای کمک به تصمیم 
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از  شان مین  توسعه در بخش آب این مطالعه   17دهد. در 

ار برای محاسبه شاخص فقر آبی استفاده شده است.  یزیرمع

روش  اساس  بر  دهی  وزن  و  یکسان  دهی  وزن  روش  دو 

AHP    برای محاسبهWPI   و اجزای آن مورد ارزیابی قرار

های این منطقه  گرفت. این مطالعه نشان داد تمام شهرستان 

 به توسعه در بخش آب خود نیاز دارند. شهرستان هیرمند 

پایین میدمق  تریندارای  آبی  فقر  شاخص  در  ار  و  باشد 

های بخش توسعه آب در منطقه سیستان بایستی  استراتژی 

بعد از آن شهرستان نیمروز در  اولویت اول را داشته باشد و

دارد.  قرار  دوم  آب    اولویت  فقر  شاخص  متوسط 

سیستان  شهرستان  منطقه  در  شده  مطالعه    0/ 48های 

بدست آمد که نشان می دهد منطقه سیستان در شرایط  

بسیار   توجه  مستلزم  و  دارد  قرار  متوسط  آبی  زیاد فقر 

 است انسیاستگذاران و تصمیم گیر

و   هیرمند  رودخانه  به  وابستگی  سیستان  منطقه  در 

کاهش حجم آورد آب رودخانه  به این منطقه باعث شده  

منابعامتیاز   شهرستان   مولفه  همه  و  برای  یابد  کاهش  ها 

که    از آنجا   . ها افزایش یابدشدت فقر آبی در این شهرستان

آبی   فقر  در  عامل  تاثیرگذارترین  عنوان  به  محور  این 

شرایط آبی   ءلذا بهبود این محور باعث ارتقا ، هشناسایی شد

شهرستان   پنج  هر  به  یافته.  شودمیدر  مطالعه  این  های 

کند تا  کمک می  گذارانسرمایهو    گذارانمحققان، سیاست

ای را بهتر درک کنند و  وضعیت فقر آب در مقیاس منطقه 

می که  دهد  می  ارائه  را  آنها  اطالعاتی  از  جهت  توان 

سیاستهایی برای ارتقای معیشت پایدار جوامع یری  گشکل

های مدیریت آب از طریق و بهبود شیوه  و شهری  روستایی

نمود امکا  . استفاده  این  فراهم    نهمچنین  آنها  برای  را 

تصمیمسازد  می بتوانند  برای  اتتا  همه   جامعی   مدیریت 

بـه شـرایط توجـه  بـا  آب  منابع محدود  هر    جانبه  محلی 

توان گفت که شاخص در مجموع می.  ندمنطقه اتخاذ نمای

  ،بآفقر آب به عنوان یک ابزار کاربردی در مدیریت منابع  

ها و پایش تغییرات وضعیت منابع تواند در تعیین اولویت می

 ب استفاده شود.  آ

فقر   شاخص  بهبود  تحت  برای  معیارهای  اساس  بر 

 نمود.  پیشنهاد را های زیر  استراتژی توان بررسی می

توسعه منابع آب به    از طریق   منابع آب  داریپا   تیریمد

آب را   یازهایکه ن  ستیز   طیکارآمد و سازگار با مح  یروش

 برآورده کند.  زین  ندهیآ یبلکه برا ، یعل نسل ف ینه تنها برا

مختلف جامعه    نفعان یذ  تی ظرف  تیتقو  یبرا  یچارچوب  جادیا

مسئولنقش  یفایا  یبرا و  آبتیها  منابع  حفظ  در  ،  ها 

 .  ریدر مناطق فق ژهیآب به و  نیتام تیریگسترش و مد

 ط یمح  یو کاهش آلودگ  ستیز  طیحفظ و بهبود سالمت مح

  ستیز طیمح  ریدر مورد تأث ی عموم ی آگاه  شیافزا ،ستیز

آب منابع  کارا  ،بر  آب  ستمیس  یی بهبود  طریق  مصرف    از 

مصارف    نیآن در ب  صیتخص  ج یآب و ترو  نهیبهبود مصرف به

 ت یانسان را در اولو  یاساس  یازهایکه ن  یبه گونه ا  یرقابت

را متعادل    یو کشاورز  یصنعت   ،یخانگ  یازهایقرار دهد. ن

ک  کند حفظ  به  آشام   تیفیو  الزم    یدنیآب  داشته توجه 

بهتر  یعموم  ی آگاه  ش یافزا  باشد،  مورد  ها  نیدر    یراه 

جو صرفه  و  سیستاندر    .آب  ییمصرف  بهبود   ،منطقه 

رو به    یبه تقاضا  ییپاسخگو  یبرا  یکشاورز یاریراندمان آب

   است. ازیرشد آب مورد ن

 یدسترس  شیافزابا هدف    به آب سالم  داریپا  یدسترس

تم آب  مناطق    زیبه  در  الزامات  حداقل  با  مطابق  سالم  و 

 مت یو ق  یاز دسترس  نانی و حصول اطم  ،یو شهر  ییروستا

به سالم  آب  روستا  ژهیومناسب  مناطق  بر    ،ییدر  تمرکز 

به   یابیدست  یراهکارها  نیتراز مهم  ریپذب یآس  یخانوارها

 .است یزیربرنامه کردیرو نیا
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Application of Water Poverty Index in Spatial Analysis of Water Stress in 

Sistan Region 
Zahra Ghaffari Moghadam1*, Ali Sardar Shahraki2, Fatemeh Bidarnamani3 

Abstract 

According to statistics, Sistan region is one of the arid and low water areas. And the issue of water 

shortage and drought is one of the crises that threaten the Sisan region in the near future. Water and 

poverty are closely linked, so a strong assessment of water stress is essential to identify areas in need 

and develop appropriate interventions to reduce poverty. The Water Poverty Index (WPI) is a tool for 

assessing water stress by linking physical estimates of available water levels with socioeconomic 

incentives for poverty. It is also a comprehensive tool for managing and evaluating water resources. 

This study presents the application of water poverty index (WPI) to estimate and compare water stress 

levels in 5 cities of Sistan region in 2021-2022. The results of the study show that the average poverty 

index in the cities of Sistan region in the same weight condition is 0.48 and, in the weight, according to 

AHP method is 0.43. The water poverty index varies from 0.60 to 0.23 among the cities of Sistan. 

hirmand city has more water stress compared to other cities. In order to deal with water poverty in Sistan 

region, management and optimal use of water resources, especially in drought conditions, is very 

important. 
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