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  چکیده

 یِچهـارچوب مفهـوم   کی به شمار می رود. نبود هازیآبخ داریپا تیریحفاظت و مد نهیمهم در زم میاز مفاه زیآبخ يداریو پا سالمت

 ،ایـن مقالـه  هـدف  ، انجام پژوهش در این زمینه را توجیه می نماید. زهایآبخ ی جامعابیارز يو شفاف برا یاتیعمل يها جامع و دستورالعمل

 کارایـه یـ  منـتج بـه    تیـ کشور است کـه در نها  يزهایآبخ يداریسالمت و پا تیجامع وضع یابیارز يبرا یاتیچهارچوب عمل کی پیشنهاد

هـاي رودخانـه اي/آبخیزهـا  و تعیـین اولویـت آنهـا در        در این زمینه می شود. بدین ترتیب امکان مقایسه حوضهاستاندارد ترکیبی  سنجه

تعیین وضعیت خدمات آبخیزها  میسر خواهد شد. بخیز هاآ يداریسالمت و پا تیمنظور بهبود وضع به یتیریاقدامات مد يِزیر ح طر راستاي

معلولی، در نظر گرفتن سطوح تاب آوري و توجه به پویایی وضعیت آبخیزها از مزایاي چهارچوب پیشنهادي محسوب - و توجه به روابط علی

  می شود. 

  ارزیابی جامع، وضعیت سالمت و پایداري، پویایی، تاب آوري، سناریوهاي آتی.  واژگان کلیدي:
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 استان اردبیل 

  مقدمه  - 1

انسـان منجـر بـه اسـتفاده      یسـت یکشورهاي درحال توسعه، رشد جمعیت و لزوم تأمین نیازهاي ز ژهیو در سراسر دنیا و به

از حد از منابع، امروز کشور را بـا   شیب یکش با بهره دیتول شیراهبرد افزا زیشده است. در کشور ما ن نیغیراصولی از منابع سرزم

و  یآبـ  تیـ امن ن،یمنـابع آب و سـرزم   حیناصـح  تیریمواجه کرده است. مـد  ست،یز طیحآب و م نهیدر زم ژهیو به ،يبحران جد

. )1395 ،يقـرار داده اسـت (خواجـو    دیـ را در معـرض تهد  شـود  یمحسـوب مـ   یاهداف کالن ملّ نیتر یکشور که از اصل ییغذا

بـر اسـاس    زیـ آبخ تیریو مـد  یابیـ ارزنظام جامعِ  کیجادیمنابع آب کشور و ا یتیریو مد يو اصالح نظام فکر يبازنگر ن،یبنابرا

  .ضرورت دارد گریاز هر زمان د شیامروز ب دار،یپا ۀاصول توسع

 رغـم  یهستند. متأسفانه علـ  زیآبخ داریپا تیریحفاظت و مد نهیو موضوعات مهم در زم میاز مفاه زیآبخ يداریو پا سالمت

 یکیدیکمتر مورد توجه قرار گرفته است که شا رانیدر ا  مقوله نیا ز،یآبخ يها حوزه يداریسالمت و پا یابیضرورت ارزو  تیاهم

و  یاتیـ عمل يهـا  جـامع و دسـتورالعمل   یِچهـارچوب مفهـوم   کیموضوع و عدم وجود  بودن يو چندبعد یدگیچیآن پ لیاز دال

   .باشد زهایآبخ جامع یابیارز يشفاف برا

 تیوضـع  کپارچـه یجـامع و   یابیـ ارز يبـرا  یاتیچهارچوب عمل کیارائه  رو، شِیپ قیتحق یتوجه به موارد فوق، هدف کلّ با

 يهـا  حـوزه  يداریسالمت و پا تیاستاندارد وضع سنجه کیارایه منتج به  تیکشور است که در نها يزهایآبخ يداریسالمت و پا

 يعموم مردم کمک خواهـد کـرد کـه بـه درك بهتـر      یو حتّ گذاران استیس ران،یمد ن،یبه محقق سنجه اي نیگردد. چن زیآبخ

 یتیریهدفمنـد اقـدامات مـد    يِزیـ ر و برنامـه  یو طراح زهایآبخ يبند تیبه اولو نینائل شوند و همچن زهایآبخ تینسبت به وضع

  کمک خواهد کرد. زهایآبخ يداریسالمت و پا تیمنظور بهبود وضع به

  

  ها مواد و روش -2

  تعاریف و مفاهیم سالمت و پایداري آبخیز - 1- 2

در واقـع اکثـر   . و تعریفدقیقوعملیاتیواحد برایآندرمقیاسـآبخیزوجودندارد  در حال تکامل است سالمت آبخیز به لحاظ مبانی هنوز

اند و تعریف مشخصـی در ایـن خصـوص     بوم)، را توصیف کرده منابع علمی، سالمت آبخیز یا مفاهیم مشابه (مانند سالمت زیست

ی، آبـ  هـاي  بـوم  زیستحفظ سالمت  يالزم برا 3و عملکرد 2،بایستیساختار1،یکآبخیزسالم)EPA )2014بر اساسارائه نشده است. 

طـور مسـتقیم در    شناختی به هاي بوم هاي بسیاري، مفاهیم، رویکردها و مدل در پژوهش ته باشد.را داشزي  حاشیه آبی و خشکی

شـناختی تنهـا یکـی از     که باید توجه داشت کـه فرآینـدهاي بـوم    اند درحالی تعریف و ارزیابی سالمت آبخیزها به کار گرفته شده

ـ  یزیکی و جامعهانسـانی و  فیطبیومح ندهايیفرآید بااجزا/ابعاد آبخیز هستند و در ارزیابی سالمت آبخیزها  ین آنهـا را  ارتباطـات ب

عنوان یک معیار (سنجه) نسـبی از انحـراف فرآینـدهاي آبخیـز نسـبت بـه        توان سالمت را به . در این راستا میدر نظر گرفت نیز

گیـري و   ن را از طریق اندازهشرایط مرجع (یعنی حالت طبیعی بدون دخالت انسان یا با دخالت بسیار کمِ انسان) تعریف نمود و آ

  هاي گوناگون ارزیابی نمود. پایش متغیرها و شاخص

و  "پایـداري "پایداري به معنی وضعیت یا مجموعه شرایطی است که در طول زمان ثبات داشته باشد. در ادبیات علمی، عبـارات  

پایداري (توسعه پایدار) تعاریف متعددي ارائه شده . براي )Mebratu ،1998(اند  اغلب مترادف با هم به کار رفته "توسعه پایدار"

. انـد  هاي اقتصادي مورد تأکید قرار گرفتـه  شناختی و در برخی دیگر دیدگاه در برخی تعاریف، دیدگاه بوم )Afgan ،2004( است.

)Heinen ،1994 ؛Hart ،2000.(  ــظ ــعههمانا حفـ ــوع، باتوجهبهتعاریفومضامینپایداري،اجزاءاساسیاینتوسـ محـــیط  . در مجمـ

                                                 
1Healthy watershed 
2Structure 
3Function 
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عنـوان یکـی دیگـر از ابعـاد      نیز بـه  1در سالیان اخیر، جزء سازمانی .شوند زیست،پیشرفتاقتصادي ورفاه و عدالتاجتماعیمحسوبمی

سازي سایر ابعاد توسـعه   اساسی توسعه پایدار معرفی شده و مورد توجه قرار گرفته است. این جزء معطوف به ساز و کارهاي پیاده

  ).Alix ،2005و  Zilberman(باشد  سیاسی و سازمانی می پایدار از طریق تنظیمات

بررسـی ادبیـات   با ایـن حـال،   هاي زیادي با هم دارند.  پوشی هاي ارزیابی، هم سالمت و پایداري از نظر تعاریف، مفاهیم و شاخص

هـاي   شـناختی اسـت ولـی پایـداري بـه جنبـه       هاي بیـوفیزیکی و بـوم   سالمت بیشتر معطوف به ویژگیدهد که،  علمی نشان می

چنــین، در ارزیــابی ســالمت، بیشــتر شــرایط فعلــی (و گذشــته)  اقتصــادي و اجتمــاعی نیــز توجــه و تمرکــز خــاص دارد. هــم

یکـی از  یز هـم توجـه دارد زیـرا    بـوم/آبخ  گیـرد ولـی پایـداري بـه وضـعیت آتـی زیسـت        بوم/آبخیز مورد توجـه قـرار مـی    زیست

منظور حفظ جامعیت،  . لذا در این تحقیق بهدرراستایعدالتبیننسلیاست) طبیعی، اقتصادي واجتماعی( ها ابعاداساسیآنحفظسرمایه

  شوند. صورت مکمل در کنار یکدیگر به کار رفته و ارزیابی می سالمت و پایداري به

  

  سالمت و پایداري آبخیزهاي کشورچهارچوب پیشنهادي براي ارزیابی  - 2- 2

تدوین یک مدل مفهومی سـالمت و پایـداري اسـت.    گام اساسی در ایجاد چهارچوب ارزیابی سالمت و پایداري آبخیز، انتخاب یا 

گیـرد و   هاي سـالمت و پایـداري سیسـتم را در بـر مـی      چهارچوب مفهومی جامعی است که همه ابعاد و جنبهاین مدل در واقع 

هاي مفهومی کـه در ایـن زمینـه مـورد اسـتفاده قـرار        هایی از مدل کند. نمونه ارزیابی جامع و یکپارچه را فراهم میزیربناي یک 

و  Hashimoto(RRV3مـدل مفهـومی   ) VOR2)Costanza ،1992مـدل مفهـومی سـالمت اکوسیسـتم یـا      اند عبارتند از:  گرفته

  )Alipaz ،2007و  WSI5( )Chaves(شاخص پایداري آبخیز و ) EEA ،2003(DPSIR4مدلمفهومی)، 1982همکاران، 

ها بر تـأثیر منفـی انسـان بـر طبیعـت تمرکـز و        هاي ارزیابی اکوسیستم طور که قبالً اشاره شد، بسیاري از تحقیقات و مدل همان

هایی، به فرآیند مدیریت منابع طبیعی که در واقع به دنبال ایجاد تعادل و توازن بین نیازهـاي انسـان و    چنین مدلتأکید دارند. 

انتخاب و یا توسعه مدل مفهومی سالمت و پایداري آبخیز نیـز  هاي محیط طبیعی است، کمک چندانی نخواهند کرد. در  ظرفیت

انسانی هستند که انسان بخشـی از اکوسیسـتم اسـت و    -هاي طبیعی ع اکوسیستمباید به این نکته توجه نمود که آبخیزها در واق

. در همین راستا، در این تحقیق از یک رویکرد برگرفته از چهـارچوب  هاي انسان را الزاماً منفی ارزیابی کرد نباید حضور و فعالیت

صورت که، ابتدا با توجـه بـه خـدمات     بدین براي تدوین مدل مفهومی سالمت و پایداري آبخیز استفاده شد. 6خدمات اکوسیستم

). ایـن اهـداف هـم    1شـود (شـکل    دهند، تعدادي اهداف کلّی براي آبخیز تعریف مـی  اکوسیستمیِ مختلفی که آبخیزها ارائه می

از جمـع وزنـی    (I)گیرند. سـپس، شـاخص سـالمت و پایـداري آبخیـز       هاي مختلف و هم ابعاد حفاظتی را در بر می برداري بهره

). این رویکرد، ارتبـاط بـین   1آید (رابطه  ) به دست میIiهاي مربوط به هر یک از اهداف،  هاي جزئی (شاخص یازهاي شاخصامت

  شناسد.  عنوان بخشی از سیستم آبخیز به رسمیت می گیرد و انسان را به هاي طبیعی و جوامع انسانی را در نظر می اکوسیستم

  

)1(  





N

i
ii II

1

  

  

                                                 
1- Institutional 
2Vigor-Organization-Resilience (VOR) 
3 Reliability-Resilience-Vulnerability (RRV) 
4 Driving force-Pressure-State- Impact-Response (DPSIR) 
5Watershed Sustainability Index (WSI) 
6Ecosystem Services Framework 
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طوري که  : وزن در نظر گرفته شده براي هر هدف بهαiکه در آن،  1i 1فرض براي آن برابر  و مقدار پیش/N باشد،  می

Ii2آید (رابطه  : امتیاز مربوط به هر هدف است که از میانگین مقادیرِ وضعیت فعلی و آتی براي هر هدف بدست می:(  

  

)2(  2/)ˆ( , Fiii xxI   

  

طور جداگانه طبـق یـک    که به (Xi,R)نسبت به یک وضعیت مرجع  (Xi)عبارتست از مقدار فعلی آن  (xi)وضعیت فعلیِ هر هدف 

  شود. محاسبه می 0-100سپس در مقیاس  xiشود. مقدار محاسبه شده براي  سري اصول راهنما براي هر هدف انتخاب می

)ˆ(وضعیت آتی  , Fix  تابعی از وضعیت فعلی(xi) روند سالیان اخیر ،(Ti) فشارهاي موجود ،(pi)آوريِ مورد انتظـار   ، و میزان تاب

(ri)   :است، به طوري که  

     
)3(  

iiiiFi xprTx )])(1(1[)1(ˆ 1
,     

  

در نظر گرفته شود، اهمیت نسبیِ روند در تعیـین   β = 0.67و  δ = 0فاکتور وزنی است. اگر  β: نرخ تنزیل و δکه در رابطه فوق، 

  آوري و فشار در نظر گرفته خواهد شد. وضعیت آتی، دو برابر تفاضل بین تاب

شود که ارزیابی وضعیت سالمت و پایداري تنها بر اساس شرایط مقطعیِ کنـونی نباشـد و    در نظر گرفتن وضعیت آتی موجب می

آینده نزدیک نیز در ارزیابی لحاظ شود. همچنین، در این روش تأکیـد بیشـتر بـر آینـده      ثبات، بهبود یا تنزل وضعیت آبخیز در

بینی بـراي   ترند و در مقابل، پیش گذاري و مدیریت مناسب هاي زمانی نزدیک براي سیاست سال) زیرا بازه 5نزدیک است (تقریباً 

  هاي بیشتري همراه است.   هاي زمانی طوالنی هر چند مهم است ولی دشوارتر و با عدم قطعیت افق

  شوند.   به دو دسته فشارهاي اکولوژیکی (مانند آلودگی و تغییر اقلیم) و فشارهاي اجتماعی (مانند فقر) تقسیم می (pi)فشارها 

  

  اهداف کلّی/ جزئی  اکوسیستمخدمات 

  سازي فراهم

  تأمین آب

  تأمین غذا

  تأمین انرژي (برقابی)

  محصوالت غیرغذایی

  تنظیمی

  تنظیم رژیم جریان (کنترل سیل)

  کنترل کیفیت آب

  ترسیب کربن

  فرهنگی

  تفریح و تفرج

  زیبایی منظر

  هاي فرهنگی و مذهبی فعالیت

  حمایتی

  (فتوسنتز)تولید اولیه 

  تنوع زیستی
  ها زیستگاه

  ها گونه

 +  وضعیت آتی وضعیت فعلی

  براي هر هدف

  مقدار فعلی

 مرجع

 روند

  فشار

 تاب آوري
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  چرخه مواد

  تشکیل خاك

  محیطی هاي زیست جریان

  

  چهارچوب مفهومی ارزیابی سالمت و پایداري آبخیز -1شکل 

  

  بندي جمع - 3

محور براي کشور از اهمیت -ارائه رویکردي سیستمی و جامع در برگیرنده جنبه هاي مختلف خدمات آبخیزها به صورت شاخص

علمی و کاربردي خاصی برخوردار است. با یافتن مقادیر چنین شاخص هایی امکان مقایسه حوضه هاي رودخانه اي و آبخیزهاي 

ر براي تدوین واجراي برنامه اقدام مشخص می شـود. ایـن امـر بـراي سیاسـت      بزرگ کشور و تعیین حوضه هاي با اولویت بیشت

گذاري و مدیریت کالن آبخیز هاي کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله برتري هاي چهارچوب پیشنهادي، توجه بـه  

مختلـف در آینـده محسـوب مـی      معلولی، سطوح تاب آوري و توجه به پویایی وضعیت آبخیزها  با اعمال سناریوهاي-روابط علی

  شود.  

به کار گیري چهارچوب ارزیابی سالمت وپایداري پیشنهادي در این مقاله در سطح چند حوضـه آبخیـز بـزرگ و تحلیـل نتـایج      

حاصل می تواند بازخورد هاي الزم براي تکمیل ونهایی کردن چارچوب را براي صاحبنظران و کارشناسان فراهم آورد. قبل از بـه  

ري چهارچوب، پیشنهاد می شود براي معرفی ابعاد و اجزاي کار و انتخاب حوضه هاي معرف و نیز به منظور ایجاد شـبکه  کار گی

کاري و تاالر مجازي گفتگو براي تبادل اطالعات و تجربه و تبادل سواالت و نظرات، کارگاهی تخصصی در سطح ملی با محوریت 

تشکیل شود.  ایجاد نرم افزاري براي تسهیل بـه کـار گیـري ایـن چهـارچوب در      بخش مطالعات از سازمان هاي متولی و مرتبط 

راستاي ارایه ابزار رایانه اي براي ارزیابی جامع حوزه هاي آبخیز از دیگر پیشنهاد هاي مولفین است که مـی توانـد توسـط طـرح     

  کالن ملی مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز در دستور کار قرار گیرد.      
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An index-based framework for integrated assessment of 
watershed health and sustainability with an emphasise on future 

scenarios 
 

Abstract  
Watershed health and sustainabilty are important concepts in the context of 
conservation and sustainable management of watersheds. Lack of an integrated 
conceptual framework and operational and clear guidelines for integrated assessment of 
watersheds has justified the condution of this research. This paper aims to propose an 
operational framework for integrated assessment of health and sustainability of 
watersheds national-wide delivering a composed and standard index to be applied. 
Thus, it will be feasible to compare and to identify the priority of river 
basins/watersheds in line with management activity planning aiming to improve the 
status of watershed health and sustainability.  Quatification of watershed services, and 
considering causal influences and resilience level as well as dynamism of watersheds 
are among the advantages of the proposed framework.   
 
Keywords: Integrated assessment; Health and sustainability status; Dynamism; 
Resilience; Future scenariso.  

 

 


