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 چکیده:

 کیدر  یآب کم با یسازگار یکردهایاز رو یبرخ یابیبه ارز اجتماعی – یدرولوژیه کردیرو کیبا توسعه پژوهش،  نیدر ا
 یهاکهشب لیتحل قیپژوهش از تلف نیدر ا یشنهادیپ اجتماعی – یدرولوژیه کردیپرداخته شده است. رو یمنطقه مطالعات

ران توسط عوامل و کارب یآببا کم یسازگار یکردهایاز رو کیهر  رشیسطح پذ نییتع یبرا انیعامل بن یسازمدل و یاجتماع
 یببا کم آ یسازگار یکردهایهر کدام از رو رشیبا توجه به سطح پذ ی. در وهله بعددینمایم استفاده یحوضه مطالعات یآب

 یسازهیشب MODFLOW ینیرزمیآب ز یکیدرولوژیاز مدل ه استفاده حوضه با ینیرزمیمنابع آب ز تیتوسط کاربران، وضع
 یازگارس کردیرو نیآنها، برتر یسهیقرار گرفته و با مقا یابیارز مورد کردهایهر کدام از رو یاز اجرا یناش راتیتا تاث گرددیم

 یاهشبکه لیگردد، مشخص شود. تحل یم حوضه ینیزمیمنابع آب ز تیبهبود در وضع نیشتریکه موجب ب یآب با کم
عوامل  نییتع نیموجود و همچن تیوضع ییدر شناسا یساختار شبکه اجتماع لیتحل یدر راستا هیشنهادیپ نیدر ا یاجتماع

به  انیبنعامل یسازپژوهش از مدل نیدر ا گری. از طرف دگرددیمنطقه استفاده م یدر شبکه اجتماع رگذاریپرنفوذ و تاث
 یارمدل از معادالت ساخت نیو در ا شودیاستفاده م ینیرزمیکاربران منابع آب ز یو انتخاب یرفتار تیوضع ییمنظور شناسا

رل درک نگرش، کنت یکه دربردارنده پنج سازه اصل گرددمیاستفاده  افتهی توسعه شده یزیررفتار برنامه یتئور یهیبر پا
 کردیهر دو رو جادیبه منظور ا یاطالعات یهی. پاباشدیم درک شده سکیو ر یاخالق یهنجارها ،یذهن یرفتار، هنجارها
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 ،هاها، سازماناز پرسشنامه اعم یدانیشده م یبراساس اطالعات گردآور انیعامل بن یهاو مدل یاجتماع یهاشبکه لیتحل
 کردیرو 5 ،پژوهش نیدر ا. باشدیم نهیزم نیصورت گرفته در ا نیشیمطالعات و گزارشات پ نیمربوطه و همچن ینهادها
و  یدارحقابههای شرکت کردیرو ن،یگزیجا شتیمع کردیبانک آب، رو کردیبازار آب، رو کردیاعم از رو یآببا کم یسازگار

 نیقرار خواهد گرفت تا برتر یابیمورد ارز ینیرزمیمنابع آب ز تیآب و برق به منظور بهبود وضع متیق شیافزا یوهایسنار
 .گردد نییتع یمنطقه مطالعات یبرا نهیزم نیمورد در ا


