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 چکیده

 به یابیدست پی در کشورها همه که است مهمی اهداف جمله از طبیعی منابع اقتصاد از مناسبی وضعیت به رسیدن

 سالمت ارزیابی. هاستآن درست کارگیریبه و بالقوه پتانسیل و ابعاد شناخت نیازمند امر این تحقق اما هستند، آن

 عدم بینیپیش نهایت در و طبیعی منابع پتانسیل نیز و موجود وضعیت درک و تبیین رویکردهای از یکی آبخیز

 هدف با حاضر مقاله راستا، همین در. است شده مطرح آن مختلف هایحوزه در طبیعی منابع مدیریت هایقطعیت

 مختلف ابعاد با مرتبط معیار 27 تحلیل از استفاده با اردبیل استان در واقع تپراقیکوزه آبخیز سالمت ارزیابی

 هیدرولوژی، هایداده شامل ایمنطقه پایه اطالعات ابتدا منظور، همینبه. شد انجام اقلیمی و انسانی هیدرولوژیکی،

 با متناسب سپس. شد تحلیل و آوریجمع پیشین هایگزارش از اقلیمی و اجتماعی اقتصادی، رسوب، و فرسایش

 Fragstats 4.2.1، Excel هایافزارنرم محیط در نیاز ردوم اطالعاتی بانک چندین ،استفاده مورد هایداده ماهیت

2016، IBM SPSS Statistics 25 و ArcGIS 10.6 مدل بر حاکم مفاهیم و اصول از استفاده با ادامه در. شد تهیه 

. گرفت قرار ارزیابی مورد پراقیتکوزه آبخیز سالمت مکانی تغییرات و وضعیت ،(PSR) پاسخ-حالت-فشار مفهومی

 عوامل دسته سه قالب در ارزیابی معیارهای مختلف، معیارهای اثر میزان تفکیک منظوربه مطالعه این در چنینهم

 ها،داده ماهیت در تفاوت دلیلبه معیارها محاسبه از پس. شدند بندیطبقه انسانی و هیدرولوژی اقلیمی،

. شد محاسبه سالمت جامع شاخص نیز و پاسخ و حالت فشار، اصلی شاخص سه سپس. شد انجام سازیاستاندارد

 بر. شدند بندیطبقه ناسالم و ناسالم نسبتاً متوسط، سالم، نسبتاً سالم، طبقه پنج در آبخیز سالمت مختلف درجات

 آبخیز سالمت ارزیابی برای شده گرفته نظر در مختلف زیرمعیارهای و معیارها تحلیل و تجزیه نتایج اساس

 مقدار چنینهم. باشدمی سالمت لحاظ از متوسط وضعیت دارای آبخیز این کلی نظر از که شد مشخص تپراقیکوزه

 بین آبخیز سالمت شاخص دامنه. است بوده 31/0 و 55/0 ،46/0 با برابر ترتیببه پاسخ و حالت فشار، هایشاخص

 مقدار با سالمت شاخص مقدار حداکثر. آمد دستبه 41/0 با برابر تپراقیکوزه آبخیز برای که باشدمی یک و صفر

. باشدمی 26 زیرآبخیز به مربوط 14/0 مقدار با شاخص این مقدار حداقل و 12 و 8 هایزیرآبخیز به مربوط 66/0

 وضعیت و است گرفته قرار متوسط و سالم نسبتأ وضعیت در آبخیز شرقی جنوب و شرق قسمت در سالمت وضعیت

پذیری بر اساس معیارهای در نهایت نتایج آسیب. شد مشاهده شمالی و غربی هایقسمت در آبخیز سالمت از بهتری

 کلی پذیریآسیب شاخص ،(AHPمراتبی ) سلسلهتحلیل  فرآیندو با کاربرد  PSRمورد استفاده در مدل مفهومی 

تپراقی در تحلیل فشارسنج پایداری نیز نشان داد که حوزه آبخیز کوزه .آمد دستبه 23/0 برابر تپراقیکوزه آبخیز

 مناطق شناسایی و ترمیم و حفاظت ریزی،برنامه برای حاضر پژوهش از مستخرج نتایجاولویت حفاظت قرار دارد. 

  .هستند کاربرد قابل مدیریتی اقدامات و راهبردها هدایت و داراولویت

 سالمت شاخص آبخیز، سالمت سازگان،بوم تخریبپایداری آبخیز، ، سرزمینآمایش  :کلیدی هایواژه
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 مقدمه و بیان مسئله 1-1

ها و تقاضا برای منابع مورد نیاز المللی، تغییرات فرهنگی، فناوریهای بینتوسعه اقتصادی، تجارت ، میزان21در قرن 

تقاضا برای آب، انرژی و مواد میزان  2030بینی شده است تا سال پیش کهنحویاست. بهحیات انسانی افزایش یافته 

در صورت ادامه روند، (. 1397ابراهیمی و همکاران، درصد افزایش خواهد یافت ) 50و  40، 35میزان ترتیب بهغذایی به

 پذیرد.ء بر منابع طبیعی صورت میقطعاً حیات بشر با اختالل اساسی مواجه خواهد شد. چون تأمین این نیازها با اتکا

گیری در یک بخش از هر گونه تصمیم و آبخیز در ارتباط تنگاتنگ با هم هستندحوزه منابع طبیعی موجود در یک 

زیست،  . از طرفی، عوامل تخریب محیطعملکرد نهایی آن اثر خواهد گذاشتدیگر و در های ای آبخیز بر بخشاجز

گذاران را احتمال کمبود و بحران منابع مورد نیاز برای رفاه انسان را افزایش داده است. همین امر، دانشمندان و سیاست

در ابعاد مختلف آن و نیز حفاظت و تخصیص منابع متناسب با  زآبخیسالمت وادار به استفاده از رویکردهای ارزیابی 

ست و برای ایجاد یا ارزیابی مجدد مدیریت هااین نوع از ارزیابی مبتنی بر پایش دادهوضعیت سالمت آبخیز کرده است. 

 .(2019، 1آهن و کیمشود )انجام می ،زمین و یا تصمیمات قانونی و گزارش تصمیمات به عموم مردم

توسعه پیدا کرده است )لیو و  مفهوم سالمت آبخیز ریشه در علوم پزشکی دارد و برای شناسایی معیارهای بیماری زمین

مطرح شد )حزباوی و همکاران،  1979(. این مفهوم برای اولین بار توسط راپورت و همکاران در سال 2017، 2هائو

یک گرایش عمومی  ،آبخیز منابعتخریب بار زیان تماعیپیامدهای اقتصادی و اجسبب به های اخیرطی دهه(. 1397

سازمان محیط زیست شود )های ملی و محلی دیده میآبخیز در مقیاس پذیریو آسیب نسبت به ارزیابی سالمت

زیستی،  سبب برخورداری از عوامل بسیار پویای محیطبه نیز آبخیزهای ایران (.2019و همکاران،  1؛ رانی2017، 3امریکا

                                                           
1- Ahn and Kim 

2- Liu and Hao  

3- Environment Protection Agency, EPA 
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توان تا شناختی در اکثر موارد از پیچیدگی بسیار زیادی برخوردار هستند. با این وجود میانسانی، هیدرولوژی و بوم

ها پی آبخیز به وضعیت آن پذیریو آسیب حدود بسیار زیادی با استفاده از رویکردهای ارائه شده برای ارزیابی سالمت

ریزی و مدیریت آبخیز را در سطح گذاران در حوزه برنامهو نیز سیاستبرد و میزان درک و شناخت کارشناسان، مدیران 

توان گفت جرأت میطور درست افزایش داد. با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی سالمت آبخیزهای کشور بهمناسب و به

بندی مناطق با لویتبینی منابع نوین جایگزین و اواز منابع موجود، پیشمناسب تخصیص بودجه، استفاده  امکان که

جایی که امروزه بشر برای تامین نیازهای مختلف از آنشود. درجات متفاوت از سالمت در وضعیت مناسب میسر می

ارزیابی سالمت  ی برایرویکردهای مختلف ،اندها شدهسازگانیعی انواع بومخود موجب مختل شدن وضعیت طب

های سازگانها ترکیبی از بومسازگان. این نوع بوماست ارائه شده 2انسانیهای تاثیر فعالیت های تحتسازگانبوم

اقتصادی هستند و نقش مهم و اساسی در زندگی انسان دارند، برای ارزیابی این نوع از  -پیچیده طبیعی و اجتماعی

شهری، غالباً پنج عامل  هایسازگانبرای ارزیابی سالمت بوم .ها در ابتدا باید شاخص مناسب تعیین شودسازگانبوم

شود. عالوه بر این مدل، در نظر گرفته می مردمسازگان و اثر محیطی یا سالمت آوری، خدمات بومبنیه، ساختار، تاب

 -اثر -در معرض قرار گرفتن -حالت -فشار -نیروی محرکهو  (PSR) 3پاسخ -حالت -های مفهومی مانند فشارمدل

(. برای ارزیابی سالمت 1396اند )حزباوی، شدهها پیشنهاد مند شاخصدهی نظامبرای سازمان( DPSEEA4) اقدام

باشند. برای ارزیابی سالمت حسب شرایط و رویکرد مورد نظر متفاوت می برآبخیز مبانی متعددی قابل طرح است که 

، ساختار 7، توپوگرافی6، کیفیت خاک5زیستی ( نیز شش عامل تنوع2008و همکاران ) وادرووسازگان کشاورزی، بوم

( سه 2012و همکاران ) 11گائورا در نظر گرفتند. در حالی که  10و اقتصاد زمین 9، اقتصاد در مزرعه8اجتماعی

را مورد بررسی قرار دادند.  12آوری و مساواتطبیعی، اجتماعی و اقتصادی از چهار جنبه بنیه، ساختار، تاب زیرسامانه

فرآیند تحلیل سلسله برای ترکیب ابعاد مورد بررسی در ارزیابی سالمت آبخیز مانند  یمختلف هایروش طور کلی،به

های مرتبط با سازگانهای ارزیابی سالمت بوماز جمله روش .شده استاستفاده  14های ریاضیو دیگر مدل 13مراتبی

های شاخص محور ، روشت امریکاهای ارائه شده توسط سازمان محیط زیستوان به روشهای انسانی نیز میفعالیت

 )RRV16(پذیری آسیب -آوریتاب -پایایی و (15VOR)آوری تاب -ساختار -های مختلف آن، بنیهو نسخه PSRمانند 

  (.2018، حزباویاشاره کرد )

                                                                                                                                                                                     
1- Rani 

2  - Human- Coupled Ecosystem 

3- Pressure- State- Response (PSR) 

4- Driving Force- Pressure- State- Exposure- Effect- Action  

5- Biodiversity 

6- Soil Quality 

7- Topography 

8- Social Organization 

9- Farm Economics 

10- Land Economics 

11- Gao 

12- Equity 

13- Analytical Hierarchy Process (AHP)  

14- Mathematical Models 

15- Vitality (Vigor)- Organization- Recovery  

16- Reliability- Resilience-Vulnerability 
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مختلف های پذیری برای نشان دادن وسعت و میزان خسارت احتمالی بر اثر وقوع سوانح طبیعی به بخشآسیب

شناختی و اقتصادی مؤثر بر حساسیت به تغییرات بوم عنوان میزانبهپذیری آسیب چنین،. همرودکار میسازگان بهبوم

با در نظر  آبخیزپذیری آسیب(. 0320 ،1آندره و آهرنشناختی و انسانی تعریف شده است )های بومظرفیت محیط

های انسانی( به های طبیعی( و شرایط انسانی )عوامل اقتصادی، اجتماعی و تنشگرفتن شرایط طبیعی )عوامل و تنش

(. تعداد زیادی از 1396، و همکاران ندریپردازد )حقمی آبخیزمطالعه مخاطرات، حساسیت و توان سازشی 

بندی عنوان یک فرایند برای تعریف، شناسایی و طبقههپذیری را بدانشمندان قصد دارند تجزیه و تحلیل آسیب

زیستی و اقلیمی ممکن است به سالمت انسان  که تغییرات محیطتهدیدات بالقوه ارائه نمایند. از یک طرف، درک این

در ای و ملّی های منطقهعنوان یک مسئله اصلی در محدوده نگرانیمنجر شود، به سازگانبومو یکپارچگی و عملکرد 

 (.2003 ،آندره و آهرنشود )نظر گرفته می

پذیری در بندی نمود که ارزیابی سالمت و آسیبتوان جمعبا توجه به موضوعات مطرح شده و نیز سابقه تحقیق می

خوبی مورد توجه قرار گرفته است. با این ای در نقاط مختلف جهان بهمختلف تاالبی، شهری و رودخانه هایسازگانبوم

های آبخیز ها در مقیاس حوزهگونه پژوهششده است و انجام این انجامداخل کشور در  محدودیوجود مطالعات 

همین منظور، پژوهش حاضر با هدف همند ضروری است. بهای مدیریتی مناسب و نظامکشور برای تبیین استراتژی

تپراقی واقع در استان کوزه آبخیزپذیری برای ارزیابی سالمت و آسیب PSRمعلولی -سازی مدل علیتبیین و مفهوم

در این مطالعه، ریزی شد. های انسانی در آن و وجود سابقه پژوهشی مناسب برنامهسبب مشاهده دخالتاردبیل به 

سازی روابط تبیین و مفهومامکان دلیل به 2 (AHP)مراتبی و فرآیند تحلیل سلسله ( PSR)پاسخ -حالت-مدل فشار

 . قرار گرفتنداستفاده  مورد سازگاندهنده ساختار و عملکرد بوممعلولی عوامل شکل -علیت

 سواالت پژوهش 1-2

 چگونه است؟ تپراقیکوزه آبخیزپذیری وضعیت کلی سالمت و آسیب -1

 ؟چگونه است تپراقیکوزههای آبخیز پذیری در زیرحوزهپراکنش مکانی وضعیت سالمت و آسیب -2

 ؟چگونه است تپراقیکوزه آبخیزپذیری ترتیب و تأثیر عوامل مختلف در تعیین سالمت و آسیب -3

 اهداف پژوهش 1-3

 تپراقی.زهکو آبخیزتبیین روش کار و ارائه مدل مفهومی بومی شده مناسب برای ارزیابی سالمت  -1

 تپراقی.کوزه آبخیزهای بندی و تغییرپذیری سالمت در سطح زیرحوزهپهنه -2

 تپراقی.کوزه آبخیزکننده وضعیت سالمت بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل تعیین -3

                                                           
1- Ahern and Andre 

2- Analytic Hierarchy Process 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش 1-4

ارزیابی سالمت های آبخیز کشور روند تخریب روزافزون منابع طبیعی و لزوم مدیریت جامع حوزهبا توجه به 

سبب داشتن شرایط آب و هوای مناسب و استان اردبیل بهچنین، همباشد. ضروری می های کشورسازگانبوم

های انسانی و در برخی مواقع مخرب سالمت منابع طبیعی قرار دارد. های گردشگری متنوع مورد توجه دخالتجاذبه

شناختی های آبخیز استان از لحاظ وضعیت سالمت بومههمین دلیل، در صورت عدم تحلیل وضعیت کنونی حوزبه

گذاران و ناپذیری متوجه سیاستها، عواقب و پیامدهای جبرانگونه دخالتپذیری نسبت به اینها و میزان آسیبآن

ر ابزااستفاده از  و توسعه، آبخیزنشینان خواهد شد. بنابراین گیران کالن مدیریتی و سپس سالمت جان و مردمتصمیم

در همین راستا، . استمورد تاکید  هاآن پذیریو تقلیل آسیب مدیریتی منابع آب و خاک با هدف حفظ سالمت

های کلیدی از مجموعه عوامل ، معیارها و شاخصپذیری آبخیزو ارزیابی آسیب تعیین سالمتحاضر با هدف تحقیق 

. مدل شد انجام PSR مدل مفهومی شاخص محور با استفاده از شناسی، خاکی و پوشش گیاهیانسانی، اقلیمی، زمین

PSR سازگان را با لحاظ سالمت بوم تواندمیهای جامع فشار، حالت و پاسخ با ساماندهی معیارها در قالب شاخص

های آبخیز محققان و مدیران حوزه بر اساس نتایج پژوهش حاضر،کلیه شرایط حاکم بر یک سامانه تعیین کند. 

در مقیاس حوزه در خصوص اتخاذ بهترین اقدامات مدیریتی  هاگیریرویکرد برای ارزیابی تصمیمتوانند از این می

 .ندیاستفاده نماای و ملی آبخیز، منطقه

 

 پژوهشپیشینه  1-5

 گرفته قرار استفاده مورد زیآبخ سالمت یابیارز یبرا یمختلف یکردهایرو تاکنونبر اساس مرور منابع مشخص شد که 

در این  .اندگرفته قرار استفاده مورد یکم و یفیک صورت دو به زین و بوده محور شاخص کردهایرو نیا غالب. است

 شود.بخش به تعدادی از این مطالعات در خارج و داخل ایران اشاره می

 سالمت آبخیزارزیابی  1-5-1

 مدتبه را 2شانکسی شمال لسی هایتپه در یافته فرسایش کوچک آبخیز یک سالمت درجه (2007و همکاران ) 1دای

 منظور ازبدین  که دادند قرار بررسی مورد حال وضعیت و پایدار توسعه اصالح، شروع مرحله شامل سه در سال 20

 دارای مطالعه مورد منطقه سازگانبوم که داد نشان نتایج. شد استفاده AHP ساختار یک ایجاد برای معیار 17

که مقدار نحویبه. است نسبی افزایش یک دارای ساالنه صورتبهوضعیت سالمت منطقه  و بوده نسبی پایداری

چنین نتایج تأییدکننده اثر رسیده است. هم 2003در سال  573/0به مقدار  1985در سال  370/0شاخص سالمت از 

 مثبت اقدامات توسعه پایدار است. 

                                                           
1- Dai 

2- Shanxi 
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 اسیمق در PSR اصالح شده مدل را بر اساس نیچ در واقع 2اینر مانگولیا منطقه سالمت( 2008و همکاران ) 1گدین

 که داد نشان مطالعاتی منطقه در PSR شده اصالح شکل کاربرد از حاصل جینتا .دادند قرار ابییارز مورد رایز آبخ

چنین مشخص شد که فشار عمده هم .است گرفته قرار سالم تیوضع در منطقه کل از درصد 18 فقط کلی طوربه

وارده بر آبخیز مطالعاتی ناشی از رشد جمعیت و چرای دام بوده است. زیرا که شاخص ردپای انسانی، تراکم جمعیت و 

 ترین وزن را به خود اختصاص دادند. میزان دام بیش

 یسازگان شهرسالمت بوم PSRبا کمک مدل  نیزم یکاربر یاداده گاهیپا لیو تحل هی( با تجز2013و همکاران ) 3یو

پس از انتخاب  (PCA) یاصل یهامولفه لیبا استفاده از آزمون تحل هاآننمودند.  یابیرا ارز نیواقع در چ 4آنوال

بر محاسبه سه شاخص فشار، حالت و  یمبتن (CAI) یابیشاخص جامع ارز کیسالمت،  نییثر در تعؤم یهاشاخص

گران نشان داد که پژوهش نیا جیه شد. نتایسالمت ته یابینقشه ارز کی تیمبنا در نها نیبر همو نمودند پاسخ ارائه 

و  یعیطب یهاسازگانکامالً متاثر از تحول بوم آنوالشمال و جنوب شهر  نیواقع در ب یهاسازگانسالمت بوم تیوضع

 در برگرفته است.را سالمت  تیمربوط به وضع یهاازیاز امت یاگسترده اریبوده و دامنه بس یانسان یهاتیفعال

 PSR یاز مدل مفهوم نیواقع در کشور چ 6یوالنشوی اچهیسالمت در یابی( با هدف ارز2014و همکاران ) 5ئوما

 معیار 25حالت و پاسخ مورد مطالعه قرار گرفت. ، فشار یهااستفاده نمودند. سامانه از سه جنبه سالمت شامل شاخص

 نامناسب ایهشدار  تیکننده وضعمنعکس (CHI)وزن شدند. شاخص جامع سالمت  نییتع AHP روش با استفاده از

ترتیب دارای مقادیر شاخص جامع بندی شد که بهمنطقه در سه گروه دستهبه طور کلی  مورد مطالعه بود. اچهیدر

 اند. بوده 445/0و  385/0، 346/0سالمت برابربا 

 روش از تیدر نها .پرداختند نیواقع در چ 8پویانگ سالمت تاالب یابیارز به PSRمدل  با( 2014و همکاران ) 7رن

AHP تحت  اریاز نظر سالمت ناسالم و بس سازگانبومها استفاده شد. در مجموع وزن شاخص نییو تع قیتلف یبرا

 شناختیبومدر نهایت اقدامات احیایی و حفاظتی  شد. یابیارز یگرو گردش یمثل توسعه شهر یانسان یهادخالت ریثأت

 برای تاالب مورد مطالعه بر اساس نتایج ارزیابی سالمت پیشنهاد شد. 

را  PSRمدل  لیبا تحل زرد چینسازگان تاالب بر سالمت بوم میو ترم یاصالح اتیاثر عمل (2015)و همکاران  9گیان

 جیشدند. نتا قیتلف PSRجامع  یابیمدل ارز کیدر قالب  اریمع 27 یسلسله مراتب لینمودند. با استفاده از تحل یبررس

 87/0رسیده که منجر به کاهش شاخص وضعیت از  1990در اواخر دهه  77/0به  39/0نشان داد که شاخص فشار از 

چنین شاخص شده است. این نتایج داللت بر وجود ریسک شدید است. هم 52/0به  64/0و شاخص پاسخ از  51/0به 

عملیات اصالحی به کار گرفته شده، شاخص دارای روند کاهشی بوده است. سپس در اثر  200جامع سالمت تا اواخر 

 سالمت ارتقا یافت. 

                                                           
1- Ding 

2- Inner Mongolia 

3- Yu 

4- Anlu 

5- Mao  

6- Ulansuhai 

7- Ren 

8- Poyang 

9- Yang 
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 هان رودخانه در ی حفاظتیهااولویت تعیین با هدف آبخیز 237 سالمت ارزیابی به پژوهشی در( 2017و کیم ) آهن

( و با توجه به EPAو روش سازمان حفاظت امریکا ) SWATدر این پژوهش بر اساس مدل  .پرداختند جنوبی کره در

 داد نشان نتایج انجام شده است. شناختیبومهای پذیری محیط طبیعی، منابع آب، کیفیت آب و مؤلفهسطوح آسیب

تا  1995ت و وضعیت آن نسبت به دوره اس افتهی کاهش (2005-2014) ده سال اخیر یط زهایرآبخیز سالمت که

 بدترین شرایط را داشته است.  2004

های و مبتنی بر شاخص آب تیفیک منظر از های امریکازیآبخ سالمت اقدامات یابیارز به (2018) همکاران و 1ایمال

 ،معلق رسوب غلظت لحاظ ازبا افزایش رتبه آبراهه  زیآبخ سالمت ریمقاد که داد نشان جینتا. پرداختند RRVریسک 

های ریسک توزیع مکانی شاخص .است افتهی شیافزا یفوقان یپیسیسیم رودخانه حوضه درو اورتوفسفات  تروژنین

های این های دارای وضعیت ضعیف از سالمت آبخیز و نقش کاربری اراضی نیز از دیگر یافتهکننده مکانتعیین

 پژوهش بوده است.

استان  غربی جنوب در شازند واقع آبخیزدر  آبخیز سالمت ( به ارزیابی2018) و همکارانحزباوی چنین در ایران، هم

 تحلیل و تجزیه بر اساس نتایج. پرداختند RRV مدل مفهومی از استفاده با 1981 -2012 زمانی دوره برای مرکزین

RRV کندمی پیروی کاهشی روند با ایچرخه الگوی از مطالعه مورد منطقه جریان دبی این منطقه، در شده انجام .

طور کلی دارد. به کاهشی روند پذیریآسیب کاهشی بوده و آوریتاب و پایایی شاخص که داد نشان چنینهم نتایج

 دارد. جریان دبی نظر از شازند آبخیز ناسالم وضعیت نتایج داللت بر

( پویایی سالمت آبخیز را بر اساس فرسایش خاک مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه 2019حزباوی و همکاران )

 2014و  2008، 1998، 1986برای چهار سال  RRV مفهومی های مدلمبتنی بر ریسک برای توصیف کمی شاخص

زیرآبخیز در مقیاس ماهانه و با استفاده از  24های مطالعاتی در انجام شد. برای این منظور، فرسایش خاک در سال

مبتنی بر  RRVهای برآورد شد. طبق نتایج حاصل از شاخص (RUSLE)معادله اصالح شده جهانی هدررفت خاک 

ترتیب به ، سالمت آبخیز به1986-2014و  1986- 2008، 1986-1998های دورهفرسایش، مشخص شد که در 

های مطالعاتی از سال های و شش درصد کاهش یافته است. در عین حال، سالمت آبخیز در دوره 13، 23میزان 

 د( بهبود یافته است.درص 22) 2012- 2014درصد( و  8) 2008- 2014درصد(،  13) 1998- 2008

ی و نیز مطالعه موردی در حوزه آبخیز شازند واقع در استان مرور مطالعه کی اساس بر (2020حزباوی و همکاران )

 قابل و مناسب یکردیرو عنوانبه رانیا یزهایآبخ سالمت یابیارز نهیزم در را PSR یمفهوم مدل از استفاده ،مرکزی

 یشناختبوم یهاشاخص نیترمهم اساس بر را زیآبخ سالمت یابیارز تواندیماین مدل  رایز .دادند شنهادیپ توسعه

 مطمئن یتیریمد ابزار عنوانبه یعیطب منابع حوزه گذاراناستیس و زانیربرنامه ران،یمد توسط آن جینتا و دهد انجام

 .باشدیم درک قابل کشور یزهایآبخ بر حاکم مسائل یبررس یبرا مناسب و

ایشان در  پرداختند. PSR یمدل مفهوم( نیز به مطالعه مروری سالمت آبخیز با استفاده از 1395حزباوی و صادقی )

ترین اساس مهم سازگان آبخیز بربرای ارزیابی سالمت بوم PSRاستفاده از مدل  تحقیق خود اذعان کردند که

                                                           
1- Mallya 



8 

 

عنوان ابزار مدیریتی حوزه منابع طبیعی به ارانذگریزان و سیاستشناختی توسط مدیران، برنامههای بومشاخص

 .شودهای آبخیز کشور توصیه میمطمئن و مناسب برای بررسی مسائل حاکم بر حوزه

کلسیم، منیزیم، اسیدیته، سدیم، مجموع ) آب تیفیک پارامتر 10 اطالعات از استفاده با( 1397) همکاران و یمیابراه

 ینیبشیپ به 1395-1396 یهاسال در( کلر، سولفات، پتاسیم، سولفات و بیکربناتمواد انحاللی، هدایت الکتریکی، 

(، 1385-1392(، )1369-1384های )های سالداده .پرداختند البرز استان در واقع طالقان زیآبخ سالمت تیوضع

 نشان شانیا جینتا .عنوان داده آموزش، آزمون و بررسی میزان خطا در نظر گرفته شدترتیب، به(، به1395-1393)

 ج،ینتا در دقت و هاداده پردازش در سرعت لحاظ به ژنریزی بیان مدل برنامهبا استفاده از  هاداده یسازمدل که داد

  .است بوده قبول قابل

 در واقع زیآبخ سالمت درجه اساس بر یقطورچا یزهایرآبخیز یبندتیاولو و یابیز( به ار1397) همکاران و انیمنؤم

ای(، زیستی )غنای گونه بخش وضعیت ها در پنجآبخیززیرسالمت . پرداختند یغرب جانیآذربا استان یخو شهرستان

پذیری خاک به فرسایش و پیوستگی هیدرولوژیک )تعداد سازه در واحد طول رودخانه(، ژئومورفولوژی )حساسیت

یرقابل نفوذ( و کیفیت آب )منابع آالینده پذیری اقلیم(، هیدرولوژی )پوشش گیاهی چندساله و سطوح غحساسیت

تا  60/39در حوزه آبخیز مورد مطالعه بین  سالمت تیوضع که داد نشان جینتاارزیابی شد.  ای(ای و غیرنقطهنقطه

 متغیر است و تمام زیرآبخیزها در وضعیت متوسط قرار دارند. 71/50

 

 آبخیز پذیریآسیبارزیابی  1-5-2

بر اساس  ییایجغراف ستیزطیمح یریپذبیشاخص آس کیتوسعه و استفاده از  یبررس ( به2003و همکاران ) 1نررتا

 یطیمح یریپذبیعنوان شاخص آس تحت یاز مدل شانیپرداختند. در مطالعه ا نیپیلیف در ییآب و هوا راتییتغ

 یابیارز یبرا GeoREVIEWبه اختصار  ای زیآبخ یهاو حوزه سازگانبوم یبرا ییایجغراف راتییبر تغ یمبتن یامنطقه

 یبا استفاده از آزمون آمار یمطالعات یرهایمتغ یاراستا، سطوح مختلف آستانه نیاستفاده شد. در هم یریپذبیآس

 روش به یبود که خروج نیا گرانیب جیشد. نتا نیی( و با استفاده از اطالعات موجود تعK-S) رنوفیاسم-کولموگروف

 یهاحلراه یبرا کپارچهیچارچوب جامع و  کیتوسعه  یبرا یادیمهم و بن یورود کیعنوان به تواندیکار برده شده م

  .ردیمورد استفاده قرار بگ یمیاقل راتییتغ قیکاهش و تطب

پرداخت.  ایآب در کلمب ندیفرآ شیدر پا ی اراضیهایتکه شدن کاربرو تکه یمکان اسیمق یبررس ( به2012) 2یرالدوگ

 یهایکاربر یهاتکه سهیو مقا یآمار لیو تحل هی، تجزییایبا استفاده از سنجش از دور و سامانه اطالعات جغراف یو

 دارند.  شناختیبوم یندهایفرآکارکرد در  یداریمتنوع اثر معن یکاربر یهاکه لکه دیرس جهینت نیشده به ا جادیا

 منطقه برای (FAHP) فازی AHP زیست با رویکردمحیط پذیریآسیب ارزیابی ( به2013و همکاران ) 3وئیال 

، کم خیلی کم، سطح پنج پذیری درآسیب انسانی، اثرات و شناختیبوم شرایط به توجه با پرداختند چین، 4جیانگهان

                                                           
1- Turner 

2- Giraldo 

3- Liao 

4- Hanjiang 
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 موردی زیست محیط مشکالت عمده و پذیریآسیب توزیع. است شده بندیطبقه زیاد بسیار و زیاد سنگین ،متوسط

 مناطقی. است متوسط کلی طوربهمنطقه مورد مطالعه  در پذیریآسیب که داد نشان نتایج. گرفت قرار بحث و بررسی

 شرق و جنوب در دابا کوه منطقه، غربی شمال در 1کینلینگ کوه منطقه در بودند برخوردار تریکم پذیریآسیب از که

 عوامل توزیع تحلیل و تجزیه اساس بر. منطقه مطالعاتی شمال در باال بسیار پذیریآسیب با منطقه دو. اندشده واقع

. است شده ارائه مختلف مناطق برای زیست محیط از حفاظت مختلف اقدامات، زیست محیط پذیریآسیب مختلف

  .استمنطقه مورد مطالعه  یپذیری باالآسیب دهندهنشان آمده دستبه نتایج

و روند  ی مصنوعیاساس شبکه عصب بر اقلیمی راتیینسبت به تغ آبخیز یریپذبی( آس2016) 2ماجومدرو روی 

در  زیآبخ یهاحوزه یریپذبیآس یابیبا هدف ارز شانی. در مطالعه ارا مورد ارزیابی قرار دادند یسلسله مراتب یلیتحل

و  ارهیمعچند یهایریگمیبا کمک تصم یو شهرساز یی در قالب سناریوهای تغییر اقلیمآب و هوا راتییمواجهه با تغ

درصد بوده است.  99از  شیب (ANN) یمصنوع یدقّت مدل شبکه عصب انجام شده است. یمصنوع یعصب یهاشبکه

در  یمنطقه مطالعات ریپذبیآس یهاهضحو نیترو کم نیترشیب یسینیو رود  لیرود ن هایهضنشان داد حو جینتا

متحده  االتیدر ا یپیسیسیرودخانه م ،ییآب و هوا راتییهستند اما در مواجهه با تغ یشهرساز راتییمواجهه با تغ

 دارد. A2 یویآن را در سنار نیترو کم B2 یویرا در سنار یریپذبیآس نیترشیب کایآمر

 غیرقابل پوشش مدل" کریک تگزاس با استفاده از آبخیز در بیل پذیریآسیب ( به بررسی پراکنش2016) 3جانستون

 در که . نتایج این پژوهشپرداختند ،است شده تهیه (CWP) آبخیزداری حفاظت مرکز توسط که (ICM) "نفوذ

 تأثیرناپذیر و پذیرتأثیر، حساس دسته سه به را حوضه وکرده کمک  آبخیزداری به مربوط هایگیریتصمیم

 و سنجیده را هاجریان فعلی شرایط توانمی، هامدل ترکیبی اجرای نتایج نشان داد که با. کندمی بندیطبقه

  .دهند انجام توسعه در بعدی هایتأثیرگذاری برای بهتری ریزیبرنامه

 متغیر 16 از زیست با استفاده محیط از حفاظت و مدیریت برای پذیریبه ارزیابی آسیب (2016)و همکاران  4نیوگن

 دیجیتال هاینقشه از ماندهباقی متغیرهای. است شده ارائه 8 لندست ایماهواره تصویر از نتایج هاآن از مورد شش که

 نقشه. شد بردارینقشه و ارزیابی (GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه و AHP کمک با متغیر هر. شدند استخراج

 شد بندیپهنه خیلی زیاد و زیاد ،متوسط، کم، جزئی، احتمالی هایپذیریآسیب شامل سطح شش در پذیریآسیب

 دارای مناطق کهچنین مشخص شد هم. دهدمی نشان را مطالعه این از درصد 3 و 13، 26، 17، 27، 14 ترتیبکه به

 اجتماعی - اقتصادی هایفعالیت که هایدر مکان متوسط و کم اراضی در عمدتاً، شدید بسیار و شدید یپذیرآسیب

 رخ مرتفع مناطق در زیاد و متوسط هایپذیریآسیب از اندکی درصد. شوندمی ظاهر، است توسعه حال در سرعتبه

آسیب  و مناطق زراعی طبیعی هایجنگل و تخریب سوزاندن و، کشاورزی اقدامات اثر در احتماالً که دهدمی

  .بینندمی

                                                           
1- Qinling 

2- Roy and Majumder 

3- Johston 

4- Jabbar  
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 مراتبی سلسله فرآیند از استفاده با حوضه در حساسیت ارزیابی برای جدید روش ( با یک2019و همکاران ) 1ارجبّ

 رویکرد یک در آمریکا پرداختند. این روش Eagle Creekدر حوضه  وزنی بندیالیه تحلیل و تجزیه و (AHP) تحلیلی

 پارامترهای مانند شده شناخته عوامل براساس دارند تریبیش بررسی به نیاز که مناطقی ارزیابی برای ارزان

 روش. کندمی فراهم منطقه خاص فیزیکو شیمیایی هایداده به نیاز بدون و اقلیمی و شناسیزمین هیدروژئولوژیکی،

، بارش، خاک نوع، اراضی کاربری: است شده اجرا آب کیفیت بر تأثیرگذار اصلی عامل شش از استفاده با پیشنهادی

 دسترس در هایداده از استفاده با آبخیززیر ده برای پذیریآسیب میزان بستر نوع و زیرزمینی هایآب عمق، شیب

 حوضه یک در مستعد مناطق که هایینقشه تهیه برای. است شده بینیپیش جغرافیایی اطالعات سیستم در عموم

 مقایسه. شد استفاده GIS مکانی تحلیل و تجزیه ابزار و آبخیز در حساسیت ارزیابی ترکیب از، دهندمی نشان را آبریز

 الکتریکی هدایت و دما، فسفات، نیترات گیری اندازه با را انتظار مورد مثبت همبستگی از حاصل پذیریآسیب برآورد

 نشان پیشنهادی روش این بر عالوه. دارد منفی ارتباط E. coli و محلول اکسیژن با پذیریآسیب داد که تخمین نشان

 داد نشان نتایج. هستند برخوردار تریپایین آب کیفیت هایشاخص از، دارند باالیی پذیریکه آسیب مناطقی که داد

 دارد. نتایج نشان داد وجود (2R=77/0) زیادی منفی همبستگی پذیریآسیب و (WQI) آب کیفیت شاخص بین که

  .گیرد قرار استفاده مورد آبخیز حساسیت ارزیابی برای موفقیت با تواندمی روش این

 

 شود:ها در زیر اشاره میتعدادی از آندر ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است که به 

 یمایس یهااساس سنجه بر یزوالچا آبخیز یاراض یطبقات کاربر یمکان یالگو راتییتغ لی( به تحل1396) ینیحس

در  یساخت و کشاورزانسان یهاکه لکه دیرس جهینت نیپرداخت و به ا Fragstats افزاربا استفاده از نرم نیسرزم

و  میاز اثر مستق یناش تواندیکه م ،اندکرده یسو را طمه کامالً راتییمورد نظر روند تغ یزمان در بازه نیسرزم یمایس

 باشد. هایکاربر ریبا سا سهیها در مقاآن نشیچ یالگو نییانسان در تع ترشیشدت حضور ب

 کیو  یسطح یهاآب تیفیک ثر برؤم دیتهد کیعنوان به یاراض یکاربر ریی( به تغ2018و همکاران ) 2میرحسینی

 تیفیشاخص ک 12پژوهش از  نیاند. در اپرداخته رانیرود واقع در مرکز ازنجان آبخیزدر  یریپذبیآس یابیارز کردیرو

استفاده  (SDHI)و شاخص تنوع شانون  یاراض یکاربر یها، نقشهیاماهواره ریساله، تصاو 26 یآب در طول دوره آمار

 آبخیزدر  انیجر یو دب تیفیک یهانه مورد از داده نیب یدارینشان داد که رابطه معن یآمار لیو تحل هیشد. تجز

 ،یکشاورز یهانیبه زم ریفق عمرات لیحاصله، تبد جیو در طول دوره مطالعه وجود دارد. با توجه به نتا یمطالعات

و  ریمراتع فق ،ینیشهرنش یطور کلبوده است. به 2013تا  1987در طول دوره  نیزم یکاربر رییتغ نیبارزتر

 تیفیبر افت ک دیمنطقه مورد مطالعه و با تاک یریپذبیبر آس رگذاریتاث یعنوان سه کاربربه یاریتحت آب یکشاورز

  شدند. ییناساآب ش

غرب استان فارس، با  هیدر ناح یطیمح یریپذبیمناطق حساس و آس یبند( به پهنه1389) یخیو ش پوریشمس

سازی معیارها و های حاصل از مدلبا استفاده از داده شانیپرداختند. در مطالعه ا AHP و یفاز یبندطبقه هایروش

                                                           
1- Nguyen 

2- Mirhosseini 
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های فضایی سازی و تحلیلهای مدلبندی با روش فازی با کمک قابلیتو طبقه AHPهای مؤثر محیطی با روش الیه

های دست آمده در فرآیند تحقیق و ویژگیتایج بهبندی شد. طبق نپذیری محیطی ناحیه پهنهمیزان آسیب GISباالی 

را داشتند.  پذیریآسیبترتیب باالترین میزان خطر و ای بهلرزه، سیالب و حرکات دامنهمحیط طبیعی و انسانی، زمین

درصد محدوده ناحیه  34بندی خطر در ناحیه غرب استان فارس بیش از سازی و پهنهعالوه، بر پایه نتایج مدلبه

های طور عمده مناطق کوهستانی و دامنهپذیری نسبتاً باال تا بسیار باال مشخص شدند که بهلعاتی با ویژگی آسیبمطا

که در طوریگیرد، بهشرق، محدوده کوه دراء و محور مرکزی ناحیه در بر می رق،های شمال شها را در بخشآن

عارضه های مسطح و کمرا فراهم ساخته است. دشتمناطق مذکور، تمرکز عوامل مختلف مخاطرات، شرایط پرخطری 

 پذیری پایینی داشتند.میزان آسیب مورد مطالعه ناحیه

 ینیبا استفاده از روش ع زیشهرستان طرقبه شاند شناختیبوم یریپذبی( آس1394و همکاران ) یمستعلیدریح

با استفاده از روش  شناختیبوم یریپذبیآس یبندو طبقه نییتع شانی. هدف از مطالعه ارا تعیین نمودند یریپذبیآس

 شناختیبوم یریپذبیو آس میتقس یهکتار 1600شبکه  94منظور کل شهرستان به  نیا یبوده است. برا گراتینیع

و  میاقل ،یاهیعمق خاک، تراکم پوشش گ ا،یارتفاع از سطح در ،ییایجهت جغراف ب،یش یهابا استفاده از نقشه

 28/9و  14/18، 35/53، 21/19دست آمده نشان داد که در مجموع به جیشد. نتا یبندو طبقه نییتع ،یشناسنیزم

 و مقاوم قرار دارد. حساسمهیحساس، ن ر،یپذبیدر طبقات آس بیترتهدرصد از مساحت شهرستان ب

پذیری مخاطرات محیط زیست استان البرز بندی و ارزیابی آسیببندی، پهنهاولویت( به 1396مقدسی و همکاران )

استان شناختی بومدهد که کیفیت محیط نتایج نشان می اند.پرداخته گیری چند شاخصههای تصمیمتوسط روش

های ها و شهرکهای انسانی، مانند ساخت و ساز کارخانهداری در نتیجه فعالیتطور معنیهای اخیر بهالبرز در سال

های آب زیرزمینی، از دست دادن منابع آبی در ش و تخریب خاک، خشکسالی و افت سفرهصنعتی متعدد، فرسای

های کشور و تغییرات اقلیمی دسترس، الگوهای کشت نادرست، افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت از دیگر استان

زیست توسط یطپذیری نشان داد که فشار بسیار زیادی بر استفاده پایدار از محکاهش یافته است. نتایج آسیب

 متغیرهای انسانی ایجاد شده است. 

مورد  فضایی سازمان در شناختیبوم تغییرات از ناشی پذیرآسیب هایپهنه ( به شناسایی1395پاشانژاد و همکاران )

 و محیط زیستی اقتصادی اجتماعی، پذیریآسیب هایارومیه با استفاده شاخص شرقی دریاچه کرانه پژوهشی منطقه

و تلفیق  ArcMapافزار نرم از آن کردن فضایی و سکونتگاهی نظام در موجود هایکردن پهنه مشخص برایکه 

 پرداختند. نتایج (TOPSIS) آلایده حد به براساس تشابه بندیچند شاخصه یا روش رتبه گیریهای تصمیمروش

 است. بناب بوده و شیرعجب آذرشهر، شهرستان سه در پذیریآسیب میزان ترینبیش داد نشان دست آمدهبه

 دریاچه شدنخشک  عواقب از ناشی جدی تهدید با دریاچه از ترین فاصلهکم با روستایی هایسکونتگاه چنینهم

 .هستند روروبه

 یریگمیتصم لیتحلز ستان با استفاده اراستان ل یستزیطیمح یریپذبیآس یابزیار( 1396نورد و همکاران )حق

های شاخص مراتبی و ترکیب خطی وزنی استفاده شد. نقشه این منظور از دو فرایند تحلیل سلسلهبه  ارهیچندمع

شدید  ،زیاد ،متوسط ،کم ،پذیری خیلی کمأسیب طبقه 5ست براساس دو روش مذکور در زیپذیری محیطاسیب
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 1/482استان با مساحت درصد  76/1بندی شدند. بر پایه نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی طبقه

 18/14چنین بر پایه نتایج حاصل از ترکیب خطی وزنی پذیری شدید قرار گرفت. هممربع در طبقه أسیبکیلومتر

 پذیری شدید قرار گرفت.اسیب کیلومتر مربع در طبقه 4/3998با مساحت درصد 

ختلف و در عین حال با در نظر گرفتن ابعاد م درتر های بیشمطالعات صورت گرفته تأکید بر لزوم انجام پژوهش

 لیو تحل یابیارز یبرا PSRپژوهش حاضر با هدف کاربرد مدل  حداکثر معیارهای ارزیابی دارند. بر همین اساس،

 به لیاردب استانشد.  یزیربرنامه لیاستان اردب در واقع یتپراقکوزه زیآبخ پذیریو آسیب سالمت یمکان راتییتغ

 یو در برخ یانسان یهامتنوع مورد توجه دخالت یگردشگر یهامناسب و جاذبه یآب و هوا طیسبب داشتن شرا

استان  یزهایآبخ یکنون تیوضع لیدر صورت عدم تحل ل،یدل نیهمقرار دارد. به یعیمواقع مخرب سالمت منابع طب

 یامدهایعواقب و پها، دخالت گونهنیها نسبت به اآن یشناختبوم پذیریو آسیب سالمت تیاز لحاظ وضع

خواهد  ینزنشیو سپس سالمت جان و مردم آبخ یکالن مملکت رانیگمیو تصم گذاراناستیمتوجه س یریناپذجبران

و مورد  هیها را توجاز ابزار مدیریتی منابع آب و خاک با هدف حفظ سالمت آن استفادهامر، توسعه و  نیا نیشد. بنابرا

 .دهدیقرار م دیتاک

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل دوم 
 مواد و روش 
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 مقدمه -2-1

 تپراقی،کوزه آبخیز پذیریآسیب و سالمت ارزیابی در مطالعه مورد عوامل به توجه با ،PSR مدل از استفاده برای

 همکاران، و یو ؛2008 همکاران، ودینگ ) پاسخ و حالت هایشاخص آن با متناسب و فشار شاخص محاسبه معیارهای

اطالعات  سپس. ندشد انتخاب( 2015 همکاران، و 1نگاژ ؛2014 همکاران، ورن  ؛2014 همکاران، ومائو  ؛2013

 شامل PSR مفهومی مدل شاخص هر محاسبه در هاآن کاربرد با متناسب و نموده استانداردسازیرا  دست آمدهبه

پس از آن میزان  .شدند تلفیق( 2020و  2019)حزباوی و همکاران،  هندسی میانگین کمک با پاسخ و حالت فشار،

زیرآبخیز و نیز در  36آبخیز در سطح  تهای سالمپذیری مورد محاسبه قرار گرفت و نقشهها در تعیین آسیبسهم آن

در ادامه به جزئیات روش  استفاده شد. AHPپذیری از روش چنین برای تعیین آسیب. همکل آبخیز تهیه شدسطح 

 کار و در راستای دستیابی به اهداف پروژه پرداخته شده است.

 مورد مطالعه  معرفی آبخیز -2-2

 دارای تپراقیکوزه آبخیز. باشدمی اردبیل استان در واقع تپراقیکوزه آبخیز تحقیق، این در مطالعه مورد منطقه

 کوثر شهرستان شمالی قسمت و اردبیل جنوبی قسمت در کیلومتر 98/148 محیط و کیلومترمربع 70/805 مساحت

 48˚22´01˝ جغرافیایی مختصات دارای حوضه این. گیردمی بر در را نیر شهرستان از زیادی بخش و است شده واقع

 آبخیز برای فشردگی ضریب. است شمالی عرض 38˚03´01˝ تا 38˚07´28˝ و شرقی طول 48˚30´00˝ تا

 روستا 65 را تپراقیکوزه آبخیز مسکونی مناطق. است حوضه بودن کشیده دهندهنشان که باشدمی 47/1 تپراقیکوزه

 با برابر ترتیببه حوضه ارتفاع باالترین و ترینپایین. شوندمی شامل موالن و لوجعفر قشالقی،خان جوق،قلعه جمله از

برخی از مشخصات  1-2ول در جد .(1398ی و همکاران، )عالئ دریاست سطح به نسبت متر 2549 و 1378

 استان و کشور سطح در را تپراقیکوزه آبخیز موقعیت 1-2 شکل ،چنینمورد مطالعه ارائه شده است. هم هایزیرآبخیز

 .دهدمی نمایش اردبیل

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1- Zhang 
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 اردبیلاستان  ،تپراقیکوزهآبخیز  مورد مطالعه درهای آبخیززیرمشخصات  -1-2جدول 

 زیرآبخیز (کیلومترمربع) مساحت (کیلومتر) آبراهه طول مجموع )درصد( متوسط شیب

8/98 9/77 12/98 1 

9/31 7/32 8/44 2 

13/17 11/52 13/25 3 

19/58 27/32 14/67 4 

19/76 36/59 27/63 5 

15/02 52/95 35/78 6 

18/68 50/36 47/07 7 

23/82 21/90 12/31 8 

15/28 22/87 14/55 9 

21/7 62/48 29/80 10 

11/19 13/96 13/07 11 

19/94 34/03 34/42 12 

14/44 21/51 28/26 13 

22 135/23 67/89 14 

23/69 73/25 33/70 15 

15/02 42/57 36/30 16 

24/53 75/58 37/42 17 

17/66 77/79 64/63 18 

19/44 24/95 28/57 19 

8/84 10/88 7/92 20 

9/28 22/05 20/32 21 

12/47 15/88 24/93 22 

11/79 19/04 32/53 23 

10/5 10/79 15/67 24 

13/55 31/42 25/78 25 

10/87 5/14 9/20 26 

9/74 11/02 12/04 27 
10/31 5/06 15/17 28 
9/47 10/23 7/26 29 
9/59 8/69 7/26 30 
10/93 8/58 9/78 31 
8/5 21/45 19/47 32 

10/41 6/79 3/65 33 
17/43 22/20 9/68 34 
12/3 9/39 5/35 35 
16/04 30/39 14/65 36 
 آبخیز کل 801/40 1054/11 14/59
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Assessment and Spatial Analysis of Watershed Health and Vulnerability Indcators in 

the KoozehTopraghi Watershed, Ardabil Province 

 

Abstract 

Reaching to the appropriate state of the natural resource economy is one of the major goals 

that all countries are looking to achieve, but realizing it requires understanding the dimensions 

and existing potential and properly applying them. Watershed health assessment is one of the 

approaches of elucidating and understanding the current status and potential of natural 

resources and finally predicting the uncertainties of natural resource management in different 

areas. In this regard, the present study was conducted to evaluate the health of the 

KoozehTopraghi Watershed in Ardabil Province using an analysis of 27 criteria-related to 

different hydrological, anthropogenic, and climatic aspects. For this purpose, baseline 

regional data including hydrology, erosion and sediment, economic, social, and climatic data 

were collected and analyzed from previous reports. Then, according to the nature of the data 

used, several appropriate databases were prepared in Fragstats 4.2.1, Excel 2016, IBM SPSS 

Statistics 25, and ArcGIS 10.6 softwares. Then, using the principles and concepts governing 

the conceptual model of pressure-state-response (PSR), the status and spatial variability of the 

KoozehTopraghi Watershed health were evaluated. In this study, in order to distinguish the 

effect of different criteria, assessment criteria were classified into three categories of climatic, 

hydrological, and human factors. After calculating the criteria due to differences in the nature 

of the data, standardization was performed. Then, three main indicators of pressure, state and 

response and watershed health index were calculated. Different degrees of watershed health 

were classified into five categories: healthy, relatively healthy, moderately healthy, relatively 

unhealthy, and unhealthy. Based on the analysis results of different criteria and sub-criteria 

considered for evaluating the health of the KoozehTopraghi Watershed, it was found that this 

watershed is in average health condition. Also, the values of pressure, state and response 

indicators were 0.46, 0.55, and 0.31, respectively. The range of watershed health index is 

between zero and one; which its mean for KoozehTopraghi Watershed is calculated by 0.41. 

The maximum value of the watershed health index was 0.66 for sub-watersheds 8 and 12 and 

the minimum value for this index was 0.14 for sub-watershed 26. The eastern and 

southeastern part of the watershed is relatively healthy and moderately healthy and the 

watershed health status was better in the western and northern parts. Finally, according to the 

results of vulnerability analysis based on the PSR conceptual model and analytic hierarchy 

process (AHP), the vulnerability index of KoozehTopraghi Watershed was obtained by 0.23. 

The results of the present study are applicable to planning, conservation, and restoration as 

well as identifying priority areas and guiding management strategies and actions at national 

and regional levels. 
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