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 چکیده:
امروزه خطرات و صدمات فراوانی سالمت زیست بوم های آبخیز را تهدید می نماید و تغییرات زیادی روی محیط طبیعی 

زمین بر اثر فعالیت های انسانی صورت گرفته که همین تغییرات سبب شده ساختار و عملکرد زیست بوم آبخیز نیز ی کره 

ئه ی راه کارهای مناسب مدیریتی امری ضروری می باشد   ٔ   ز برای اراتغییر کند؛ بنابراین ارزیابی شرایط زیست بوم آبخی

اکوسیستمی درباره مسائل اجتماعی ؛ اقتصادی و رفاهی ارائه می کنند. ی  زیرا آبخیزهای سالم خدمات زیادی در زمینه

داری آبخیز را برای همین باید روش ها و مدل هایی را در نظر گرفت که بتوان براساس آن درجه سالمت و سطح پای
می باشد که شاخص پایداری آبخیز است و از تلفیق چهار زیر  wsiتعیین کرد. یکی از این روش ها استفاده از شاخص 

شاخص هیدرولوژی؛ محیط زیست؛ حیات و سیاست گذاری حاصل شده است و برای ارزیابی و پایش سالمت زیست بوم 

و علت مشکالت  هشدارهای اولیه تخریب زیست بوم را فراهم می سازد استفاده می کنند که این مدل rrvآبخیز از مدل 

 .icunرا شناسایی می کند وهمچنین استفده از روش ارزیابی پایدار 

 

 آبخیز؛ زیست بوم ؛ مدیریت پایداریپایداری آبخیز؛ سالمت  کلیدی: واژگان

 

 مقدمه :

یک واحد برنامه ریزی و مدیریتی مورد توجه قرارگرفت مطرح شد  مدیریت سازگار آبخیز با توجه به اینکه حوضه آبخیز به عنوان

(moruisun  7102وهمکاران( )hazbavi  مهرابی وهمکاران 7102وهمکاران )و... وبا امضای 0812؛ صادقی و همکاران 0821

از  7102وهمکاران  hazbanو7102وهمکاران  hazbanتوافق نامه فدرال و ایاتی کاربرد آن را به رسمیت شناختند.چندی پیش 

شازند استان مرکزی به این تیجه رسیدند که ارزیابی سالمت مبتنی بر رویکرد پایایی ؛ انعطاف پذیری و طریق پایش حوضه آبخیز 

 سر جهان علم آبخیزداری و اهمیت آنامروزه در سراآسیب پذیری ابزاری سودمند و مؤثر در تحقق اهداف مدیزیت سازگار است . 
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آنچنان شناخته شده است که بانک جهانی علت شکست طرح های توسعه ی اقتصادی را به خصوص در کشورهای آسیایی عدم 

نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش  0121در سال ( . 7118توجه به مسائل حوضه آبخیز اعالم کرده است )بانک جهانی 

حاضر پایداری و سالمت آبخیزها چهار هدف مهم از جمله : تنظیم رژیم  در حال سازمان جهانی حفاظت از طبیعت آمده است .

از روش ها ومدل هایی  ن و منابع انرژی را برگزیده است وو جانوراحفظ اکولوژیکی گیاهان  جریان آب ؛ حفظ و بهبود کیفیت آب ؛

استفاده  icunوروش  آبخیز است  که مدل ارزیابی سالمت  rrvکه شاخص پایداری آبخیز است و مدل  wsiمثل روش و شاخص 

 56/1را برای آبخیزی در جنوب برزیل طی یک دوره پنج ساله در حدود  wsi( شاخص 7112برای اولین بار چاوز وآلیپاژ ) می کند.

؛  برآورد نمودند و در این تحقیق برای هر کدام از زیرشاخص ها امتیازات متفاوتی محاسبه شد که این زیرشاخص ها : هیدرولوژی

بود و  62/1و26/1؛  62/1؛  52/1به ترتیب  wsiمحیط زیست ؛ حیات و سیاست گذاری بود و امتیازات آنها بر اساس شاخص 

نتیجه این تحقیق بیان کرد که مدیران و تصمیم گیرندگان حوضه آبخیز باید بیش از پیش به مسئله حفاظت از پوشش های جنگلی 

رای کاهش آلودگی ناشی از فاضالب ها توجه کنند و همچنین برای ارزیابی سالمت زیست در منابع آب و تالش بو مدیریت مؤثر 

که هنوز  rrvبوم آبخیز توسط پژوهشگران محیط زیست و بوم شناختی مدلی به نام مدل پایایی ؛ انعطاف پذیری و آسیب پذیری 

گرفت که در این پژوهش به بررسی روش و شاخص  در مراحل ابتدایی خود است در زمینه مدیریت جامع آبخیزها مورد توجه قرار

wsiوicun  و مدلrrv .برای برنامه ریزی و اقدامات مناسب پرداخته شده است 

 : مواد و روش ها

که خود از میانگین دو :  hکه شاخص پایداری حوضه آبخیز است زیر شاخص هایی دارد ؛ زیر شاخص هیدرولوژی  wsiشاخص 

نسخه اصالح شده  epi: پارامتر فشار این زیرشاخص  eمتغییر کیفیت و کمیت آب محاسبه می شود؛ زیرشاخص محیط زیست 

می باشد و از طریق میانگین تغییرات مساحت زمین های کشاورزی در حوضه و تغییرات جمعیت  apiشاخص فشار آنتروپیک 

: در این زیر شاخص پارامتر فشار به وسیله ی تغییرات درآمد سرانه  lگردد . زیر شاخص حیات شهری بر حسب درصد محاسبه می 

طی دوره مطالعات بدست  می آید که  hdi در طول دوره ی مطالعه بیان می گردد و در واقع با محاسبه ی تغییر در شاخص درآمد 

وضه طی دوره مطالعاتی است و بالعکس ) برنامه توسعه سازمان جمعیت ساکن در حمقادیر منفی این پارامتر حاکی از فقیرتر شدن 

: پارانتر فشار سیاست گذاری تغییر در زیر شاخص آموزش شاخص توسعه انسانی  p ( و زیر شاخص سیاست گذاری 7101ملل 

 حوضه در طول مدت مطالعه را در نظر می گیرد.

 فرمول این شاخص عبارت است از :

Wsi=
       

 
 

 

 : WSIجدول تعیین سطوح پایداری آبخیز به کمک 

 wsiشاخص پایداری  سطح پایداری آبخیز

 Wsi<0/6 پایین
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 wsi≤0/8≥0/6 متوسط

 wsi>0/8 باال

 

زمان می پردازد که این ارزیابی اندازه ارزیابی سالمت انسان و اکوسیستم به  صورت هم : روشی که بهicunوروش ارزیابی پایداری 

حفاظت از جنگل ها استفاده می گردد ی گیری مقدار پیشرفت به سمت پایداری است واز آن به عنوان برنامه تنوع زیستی به منزله 

(icun 2001)  و این روش یک روش تقریبا پذیرفته شده جهانی است و از فواید روشicun  در مقابل روشwsi  زیر می به موارد

  اره کرد:توان اش

 قابلیت به تصویر درآوردن وضعیت پایداری حوضه آبخیز به صورت نقشه برای درک بهتر ساکنین حوضه آبخیز-0

 شناسایی نقاط ضعف و قدرت برنامه مدیریتی حوضه آبخیز-7

 استفاده از شاخص کمی به جای شاخص کیفی-8

 پدیده های وابسته به آبخیزبررسی جز به جز پدیده ها ودرک عمیق روابط -4

 برخورد یکسان با مردم و اکوسیستم-6

 وضه های آبخیز مختلفقابلیت استفاده در ح-5

 

که شامل چند شاخص مبتنی بر خطر پایایی ؛ انعطاف پذیری و آسیب پذیری است که مورد توجه هیدرولوژیست ها ؛  RRVومدل 

ا با هدف ارزیابی سالمت آبخیز به کار رفته است و بعد از آن تنها چهار HOQUEاکولوژیست ها بوده و این مدل اولین بار توسط 

که در واقع احتمال قرار گیری سامانه در وضعیت  R=REL. این مدل شامل : شاخص پایایی مطالعه راجع به آن صورت گرفته است 

   ]E S REL=P  [                                                                                                        ایمن است و از فرمول :

احتمال بازیابی یک سامانه از حالت خطر شکست به حالت ایمن در یک زمان معین است و از  R=RESشاخص انعطاف پذیری 

=RES                                                  مقابل محاسبه می شود:                                                       فرمول
 

     
 

که یک واحد اندازه گیری از شدت وضعیت خطر شکست است و فرمول محاسبه ی آن از  VULو در نهایت شاخص آسیب پذیری 

∑=VUL                                                       قرارفرمول مقابل است :                                                ( ) ( )    

نشان دهنده این موضوع  RRVصورت گرفت ؛ آنالیز  RRV واقع در آمریکا توسط مدل  INDIANA درپژوهشی که بر روی آبخیز

آفت کش ها ؛ آمونیوم و فسفر کل قرار دارد و این نتیجه بیانگر این بود که روش های بود که سالمت حوضه آبخیز در معرض 

چندین سناریوی  hoque بکاررفته در پژوهش برای ارزیابی اثرات تنش های مختلف در کل حوضه مفید بوده است. همچنین 
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را مورد ارزیابی  rrvریکا با استفاده از شاخص آم Indianaواقع در  wildcatcreek تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر سالمت آبخیز

 hazbavi قرار داد در این تحقیق اثر سناریوی افزایش مقدار بارش بر شاخص های سالمت حوضه آبخیز منفی ارزیابی شد. اخیرا 

قلیمی و را برای ارزیابی سالمت آبخیز شازند متناسب با شرایط حاکم بر حوضه مورد مطالعه و نیز معیارهای ا rrvمدل 

بر اساس نتایج این پژوهش میانگین و انحراف معیار شاخص جامع سالمت آبخیز هیدرولوژیکی مفهوم سازی و بومی سازی نمودند 

بوده است . آبخیز شازند در وضعیت  نامطلوبی از سالمت  00/1و 05/1به ترتیب برابر با  7104تا  0122شازند در دوره ی زمانی 

 بخیز در دوره مطالعاتی گزارش شده است .جامع سالمت آکاهشی شاخص  یابی شده و نیز روندارز

 نتیجه گیری :

چون : روشهای مختلف آبخیزداری ؛ تغییر الگوی مصرف منابع طبیعی ؛ مدیریت جامع و پایدار و سالنت آبخیز متشکل از روشهایی 

ابزارهای کشاورزی سازگار ؛ رعایت تعادل بوم شناختی و بهینه سازی سامانه های بهره برداری آب و استحصال آن ؛ به کار گیری 

نتایج حاصل از تحقیقات بیانگر وفرهنگسازی می باشد که مستلزم عزم راسخ مدیران ؛ سیاستگذاران ؛ کارشناسان و مردم است س

بیشتری برای  این است که هرچه سطح آگاهی افراد و ساکنان حوضه بیشتر باشد در امور مدیریتی مربوط به حوضه صالحیت

مشارکت دارند و به کمک  آنان اعمال مدیریتی یکپارچه ای راجع به منابع آب از سوی مدیران و تصمیم گیرندگان اتخاذ می شود و 

همچنین نشان داد که شناسایی و طبقه بندی زیست بوم های سالم اهمیت و کاربرد فراوانی در مطالعات حوضه علوم منابع زبیعی 

و  این طبقه بندی در حوضه های آبخیز بسیار مهم است و پایه و اساس مطالعاتی مانند خاکشناسی ؛ پوشش گیاهیدارد و همچنین 

زمین شناسی را تشکیل می دهد و همچنین نشان می دهد که به دلیل کاهش انکارناپذیر سالمت زیست بوم های طبیعی به دالیل 

سر جهان ؛ مطالعات سالمت زیست بوم و ارزیابی آن در امور اجرایی بسیار مختلف از جمله توسعه اجتماعی اقتصادی سریع در سرا

حائز اهمیت است و به غنای محتوای پژوهش های صورت گرفته در زمینه بوم شناختی می افزاید در مجموع می توان گفت با تکیه 

ز عملکرد سامانه آبخیز و تصمیمات بهتر می توان در مدیریت جامع آبخیز ها به درک بهتر ا rrvو مدل  wsiبر مفاهیم حاکم بر 

 اقدامات اجرایی دست یافت.
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