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  چکیده 

هاي آبخیز کشور، مطالعات مختلفی در ابعاد  ی مدیریت جامع حوزهگیري طرح کالن ملّ اخیر با شکل چند سالطی 

در  مقاله حاضر، ماحاصل بخشی از پژوهش انجام شدههاي آبخیز کشور انجام شده است.  مدیریت جامع حوزه چندگانه

وب و چچار یابی به دستنیز و  در جهان سالمت و پایداري آبخیزهاهاي تحلیل  مطالعات و شیوهارزیابی راستاي 

 راي این منظور،است. بکشور  هايآبخیز پایداري ارزیابی سالمت وي ها انتخاب معیارها و شاخص دستورالعمل بومی

طی مرور دقیق و تحلیل جامع مطالعات داخل و  هاها و رویکردهاي جهانی براي ارزیابی سالمت و پایداري آبخیز روش

هدف اتخاذ ساختار و چارچوب نیل به . نتایج حاصل از پژوهش حاضر یقیناً براي شدندخارج از کشور معرفی و تحلیل 

 امع مدیریت ج تحقق ارزیابی واي منسجم در راستاي  تبیین برنامه ورزیابی سالمت و پایداري آبخیز کشور منسجم ا

  .کاربرد داردآبخیزها قابلیت 

  

  ارزیابی سالمت سازي ، مفهومپایداري ارزیابیهاي  توسعه پایدار، شاخصریزي،  برنامه، ارزیابی جامعواژگان کلیدي: 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه  - 1

 استفاده به منجر زیستی انسان نیازهاي تأمین لزوم جمعیت و رشد توسعه، در حال کشورهاي ویژه به و دنیا سراسردر 

هاي طبیعی، مسائل و  سازگان هاي گسترده انسان و فشار فزاینده بر بوم تأثیر فعالیت .سرزمین شده است از منابع غیراصولی

و  Sadeghi؛ 2016و همکاران،  Sadoddin( ل داشته استدنبا اجتماعی را به- زیستی و اقتصادي مشکالت مختلف محیط

 مدیریت براي مؤثر و کارا رویکردي عنوان به المللی بین مجامع علمی آبخیزها، در جامع . ارزیابی و مدیریت)2018همکاران، 

 2و پایداري 1و سالمت نشین آبخیز جوامع اجتماعی-اقتصادي نیازهاي بین تعادل ایجاد و ها آن به وابسته منابع و سرزمین آب،

  .الف و ب) 2018و همکاران،  Hazbavi؛ EPA ،2014( شود می ها محسوب سازگان بوم

تر  نیاز آینده پایدار و نیز امنیت انسانی بیش عنوان پیش هاي اخیر، اهمیت ارزیابی سالمت و پایداري حوزه آبخیز به طی دهه

که امروزه  طوري ). بهSadeghi ،2017و  Hazbavi؛ 2014و همکاران،  Firdaus( شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است

زیست و نیز اقتصاددانان  نظران محیط ها در میان صاحب گذاري مباحث مربوط به سالمت و پایداري، هسته مرکزي سیاست

)Sood  وRitter ،2011عملیاتی و دقیق تعریفی و بوده مبهم هنوز آن مبانی موضوع، اهمیت وجود شود. با ) در نظر گرفته می 

بنابراین دستیابی به یک الگوي مناسب در . ندارد وجودطور شفاف  بهویژه در مطالعات داخل کشور  به آبخیز مقیاس در آن براي

تواند گام مؤثر و بنیادي در  هاي مناسب در این راستا می ارزیابی سالمت و پایداري آبخیزهاي کشور و انتخاب معیارها و شاخص

گیري ضروري در  ها به ابزارهاي اندازه هاي مدیریتی مناسب، پایش و ارزیابی عملکرد آبخیزها و نیز تجهیز آن سازي برنامه هپیاد

. الزم به ذکر است مفاهیم سالمت و پایداري آبخیز )1396(حزباوي،  قبال الگوهاي مختلف حفاظت منابع مختلف آبخیز باشد

اند، اما جداسازي مفاهیم مزبور در مدیریت کاربردي  ر جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهطو هر چند در بسیاري از مطالعات به

که ممکن  جایی باشند. در پژوهش حاضر این موضوع مورد مالحظه قرار گرفته است و تا آن آبخیز قابل مرزبندي مشخص نمی

  شود که تفکیک نسبی این دو مقوله صرفاً وصیه میاند. لکن در نهایت ت طور جداگانه تفکیک شده بود در مرحله اول مطالعات به

نژاد و پیشداد  نجفی( مطالعاتی و شرایط مورد نظر صورت پذیرد  هاي زمانی، مکانی و سامانه متناسب با اهداف، معیارها، مقیاس

 .)1395آباد،  سلیمان

  

  آبخیز سالمت هاي ارزیابی روش و رویکردها - 2

عنوان واحد انجام مطالعات جامع  به باشد، هاي مختلف آبی و خاکی می نسازگا حوزه آبخیز متشکل از بوم که جایی از آن

هاي مختلف  طور کلی تمامی رویکردها و روش شود. بر همین اساس براي کسب اطالعات جامع به مدیریتی در نظر گرفته می

 يها روشطور کلی  به دسترس، قابل مطالعات اساس شوند. بر هاي مختلف در این بخش معرفی می سازگان ارزیابی سالمت بوم

(چند  اي سنجه چند ،4نگر کل هاي شامل روش 3یعیطب هاي سازگان بوممرتبط با  دسته دو به سازگان بومسالمت  یابیارز

ارزیابی  ویکردشوند. ر می بندي تقسیم) 2015و همکاران،  Lu( 7انسانی هاي سازگان و بوم 6کنندهبینی یشپ يها و مدل 5)یارهمع

و مبتنی بر قوانین فیزیک حاکم بر فرآیندهاي موجود در  عین حال دقیقکلی و در صورت  نگر به هاي کل سالمت در روش

از  9اي شبکه تحلیل و و تجزیه 8یادماپو تحلیل و شود. دو رویکرد تجزیه انجام می سازگان از جمله قوانین بقاي انرژي یا ماده بوم

                                                 
1 Health 
2 Sustainability 
3 Methods for natural ecosystems 
4 Holistic approach 
5 Multi-metric Approach 
6 Predictive model approach 
7 Methods for human-coupled ecosystems 
8 Thermodynamic analysis 
9 Network analysis 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

ها در فرآیندتغییر هر یک از  عبارتی ها به باشند. در این روش نگر می سازگان به روش کل هاي ارزیابی سالمت بوم جمله روش

ها و  د و سپس متناسب با آن بنیه و ارتباط سازمانی و ساختاري آننده را مورد بررسی قرار میسازگان  بومهاي مختلف  بخش

  . )Hazbavi ،2018( دنکن ها و نهایتاً وضعیت سالمت را بررسی می حتی عوامل مؤثر بر آن

ها  سازگان بشر براي تامین نیازهاي مختلف خود موجب مختل شدن وضعیت طبیعی انواع بومکه امروزه  جایی از آن

انسانی مورد توجه  هاي هاي مرتبط با فعالیت سازگان اند. ارزیابی سالمت با استفاده از رویکردهاي مختلف ارائه شده براي بوم شده

نوع  اینهستند.  1انسانی هاي فعالیت تأثیر تحت هاي سازگان ومب گرنمایان کشاورزي و شهري هاي سازگان قرار گرفته است. بوم

انسان  یدر زندگ یهستند و نقش مهم و اساس ياقتصاد -یو اجتماع طبیعی یچیدهپ هاي سازگان بوماز  یبیترک ها سازگان بوم

 ي،شهر هاي سازگان بومسالمت  بییاارز برايشود.  یینشاخص مناسب تع یدابتدا با ها سازگان بومنوع از  ینا یابیارز براي دارند.

بر  عالوه. شود یدر نظر گرفته م 4یتسالمت جمع یا یطیو اثر مح سازگان بومخدمات  ،3آوري تاب ،2ساختار بنیه، عامل پنج غالباً

DPSEEAو  PSRمانند  یمفهوم يها مدل ین،ا
  . )1396ند (حزباوي، ا شده یشنهادها پ شاخص مند نظام یده سازمان يبرا 5

، کیفیت 6) نیز شش عامل تنوع زیستی2008و همکاران ( Vadrevuهاي کشاورزي،  سازگان براي ارزیابی سالمت بوم

و همکاران  Zhuکه  را در نظر گرفتند. در حالی 11و اقتصاد زمین 10، اقتصاد مزرعه9، ساختار اجتماعی8، توپوگرافی7خاك

را مورد بررسی قرار  12آوري و مساوات ) سه زیرسامانه طبیعی، اجتماعی و اقتصادي از چهار جنبه بنیه، ساختار، تاب2012(

شوند. از  ها استفاده می براي ادغام این شاخص 14هاي ریاضی و دیگر مدل 13دادند. بر همین اساس، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

هاي  ، روشEPAتوان به روش  هاي انسانی، نیز می هاي مرتبط با فعالیت سازگان المت بومهاي ارزیابی س جمله روش

(PSR)پاسخ  -وضعیت -هاي مفهومی فشار محور مانند مدل شاخص
آوري  هاي مختلف آن، بنیه، ساختار و تاب و نسخه 15

)VOR(16آوري و آسیب ، پایایی، تاب ) پذیريRRV(17 و غیره اشاره کرد )Lu ؛ 2015، و همکارانHazbavi ،2018.(  

  

  آبخیز پایداري هاي ارزیابی روش و رویکردها - 3

 یاجتماع فیزیکی، زیستی،مختلف  يهاینهدر زم یاريبس یسازگان خدمات بومو پایدار سالم  یزهايامر که آبخ ینبا توجه به ا

را  یزهاآبخ یداريها درجه سالمت و سطح پا که بتوان بر اساس آن یابندتوسعه  ییهاروش یستبای، مدهند ارائه می يو رفاه اقتصاد

مورد  در شرایط مختلف  یزآبخ یتوضعمورد استفاده در ارزیابی هاي  . در این راستا شاخص)1397(صادقی و حزباوي،  تعیین نمود

ها امري ضروري  سازگان ي حیات در بومگیرند. امروزه پایداري آبخیزها هم براي آبخیزنشینان و هم براي پایدار استفاده قرار می

  ).1391و همکاران،  يمهر؛ 1391 یوان،نل ياسدآید، این در حالی است که به این مهم توجه کافی نشده است (شمار می به

                                                 
1 Human-Coupled Ecosystems 
2 Structure 
3 Resilience 
4 Environmental Impact or Population Health 
5 Driving force-Pressure-State-Exposure-Effect-Action 
6 Biodiversity 
7 Soil Quality 
8 Topography 
9 Social Organization 
10 Farm Economics 
11 Land Economics 
12 Equity 
13 Analytical Hierarchy Process (AHP) Model 
14 Mathematical Models 
15 Pressure-State-Response (PSR) 
16 Vitality (Vigor)-Organization force-Recovery Force 
17 Reliability-Resilience-Vulnerability 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

اي متداول شده و این ایده که  اخیر پایداري نه تنها در میان اندیشمندان بلکه میان عموم تبدیل به واژه هاي سالدر 

پایداري وضعیتی است که در آن است.   گذاري شده مورد انتقاد قرار گرفته پایداري بر مبناي اجماع و اصالحات علمی پایه

ها براي تداوم کارکرد در آینده نامحدود مربوط  سازگان ی بومید و به توانایاب مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمی

هاي  که به تحلیل منابع و یا بار بیش از حد منابع منجر شود. پایداري، شرایطی است که در آن سامانه شود بدون آن می

المللی مثل  هاي بین برخی سازمان کنند. اما این مفهوم هنوز هم توسط هم و به شکل نامحسوس کار می ااجتماعی و طبیعی ب

ي، هبردرا یریتو مد ياتفکر سامانهاز جمله  متنوعی رویکردهاي پایداري تحقق براي گیرد. مورد استفاده قرار می بانک جهانی

 ي،راهبرد یریتو مد ياتفکر سامانه یکردروشود.  کار گرفته می ي به شرح زیر بهاهضحو یزيربرنامهی و سازگان بوم ي،ابرنامه

ها، سیاست راهبردها، از موزونی ي، مجموعهابرنامهیکرد رو کنند.یکار م یکدیگرمقاصد کل با  ياز اجزاست که برا يامجموعه

 ی نیزسازگان بوم یکردرو .است یملدر مقیاس  شده يبند به اهداف توسعه زمان یابیمنظور دست ها بهيگذاریهها و سرمایتفعال

 یدارپا يبرداربهره و حفاظت شود و استفاده می زنده منابع و آب و خاك منابع سرزمین، جامع مدیریت که براي است راهبردي

- برنامه در حوضه مدیریت انطباق و کاربرد ي نیزاهضحو یزيربرنامه یکردرو که نهایتاٌ آن کند.یم یجترو ياعادالنه یرا به شکل

 سازگانی بوم یکردموارد رو تر بیش در قابل ذکر است .دهد را در دستور کار قرار می توسعه منابع يهاپروژه يو اجرا یزير

 .است شده استفاده

 یهاتحاد، WSI(1( یزآبخ یداريشاخص پااز جمله  مختلفی هاي روشرویکردها و  آبخیز حوزه پایداري براي ارزیابیتاکنون 

 شاخص، SSI(3( رجامعه پایدا شاخص، کشور یزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل، 2 )IUCN( یعتحفاظت از طب المللی ینب

شاخص پایداري  ،CWSI(6شاخص پایداري آب کانادا EPI(5 ،)عملکرد محیط زیست ( شاخص ،4)ESI( زیست محیط پایداري

 SFM(9( جنگل یداريپا یابیارز و 8)MESMIS( یعیمنابع طب یریتمد يهاسامانه یداريپا یابیارز ،7)CWSI( یفرنیاکال آب

هاي  ها و شاخص بررسی هر کدام از روش. )1396ان، رنلیوان و همکا اسدي( کار برده شده است معرفی، تبیین، توسعه و به

پایداري است. اگرچه در مورد کلیت پایداري اجماع جهانی در بین نخبگان و  مفهومها به  ها حاکی از تنوع نگرش مرتبط با آن

ن و المللی است، لیکن در مورد مفهوم آ ها و مجامع بین گذاران وجود دارد و این مفهوم مورد پذیرش بسیاري از دولتسیاست

اي وجود نداشته و  هاي سنجش توسعه پایدار اجماع همه جانبه ها و روش سازوکارهاي نیل به پایداري و در نهایت شاخص

  شود. نظران مشاهده می هاي فاحشی در این خصوص در بین صاحب تفاوت

 تأثیر قرار دهدها را تحت  تواند نتایج شاخص ها نیز می هاي فرعی مورد استفاده در هر یک از شاخص نوع شاخص

عنوان شاخص فرعی مهم در  ها به مساحت کشور به . براي مثال شاخصی مانند مساحت جنگل)1392، نیپوراصغرسنگاچ(

گیرد. این احتمال وجود دارد که شاخص  مورد استفاده قرار می) ESI(زیست  ها از جمله شاخص پایداري محیط تعدادي از روش

که در  ر حالیغرافیایی مختلف جهان و به تبع آن در بین کشورها برخوردار نباشد، دمزبور از اهمیت یکسان در مناطق ج

خشک جهان اصوالً  دهد. زیرا در بسیاري از کشورهاي خشک و نیمه اختصاص می به خودوزن زیادي را   محاسبات، این شاخص

توان پایین بودن این شاخص در این کشورها را صرفاً به تخریب و  ها وجود نداشته و نمی شرایط تکوین و تکامل جنگل

ترکیبی هاي  منظور تهیه شاخص به دهی بر این، روش نرمال کردن و وزن  ها منتسب کرد. عالوه برداري ناپایدار از این جنگل بهره

نظران و کارشناسان براي  شود. زیرا هنوز روشی که مورد پذیرش تمامی صاحب ها در نتایج می نیز باعث بروز این تفاوت

                                                 
1 Watershed Sustainability Index 
2 International Union for Conservation of Nature 
3 Sustainable Society Index 
4 Environmental Sustainability Index 
5 Environmental Performance Index 
6 Canadian Water Sustainability Index 
7 California Water Sustainability Index 
8 Indicator-based Framework for Evaluation of Natural Resource Management Systems 
9 Sustainable Forest Management 
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هاي فرعی به روش دلفی  دهی به شاخص عنوان مثال براي وزن هاي فرعی باشد، وجود ندارد. به دهی به هر یک از شاخص وزن

صورت مشورتی و باز باشد، این احتمال وجود دارد که آراي  دهی به که وزن سلیقه افراد دخیل بوده و گاهی درصورتی تر بیش

 تري دریافت کنند ها وزن بیش نظران، آراي دیگران را تحت تأثیر قرار داده و باعث شوند تا برخی از شاخص برخی از صاحب

  .)1396، نلیوان و همکاران اسدي؛ 1391نلیوان،  اسدي(

هاي پایداري، ناشی از تفاوت در  ترین دلیل تفاوت در نتایج حاصل از هر یک از روش رسد مهم نظر می به این ترتیب به

هاي متعدد در زمینه توسعه  پردازي ها باشد. زیرا با وجود پذیرش و نظریه مبانی نظري تهیه شاخص ترکیبی هر کدام از روش

هاي رسیدن به  ها و روش نظران، هنوز در مورد اجزا و ارکان توسعه پایدار، شاخص سوي صاحبپایدار و پذیرش کلیات آن از 

هاي ساختاري بین کشورهاي  هاي مختلف وجود ندارد. تفاوت نظران رشته اهداف توسعه پایدار اجماع کاملی در بین صاحب

بر کشورهاي مختلف جهان سبب شده است تا شناختی حاکم  ویژه تفاوت در شرایط بوم رانی و به شمال و جنوب، نوع حکم

هاي اساسی به همراه داشته باشند. این مسئله موجب شده است تا هر کدام  هاي ناظر بر توسعه پایدار تفاوت ها و شاخص اولویت

در  زیستی) را هاي خاصی از ابعاد توسعه پایدار (اقتصادي، اجتماعی و محیط هاي سنجش پایداري مورد اشاره جنبه از روش

هاي سنجش پایداري  هایی در مبانی نظري هر کدام از روش کانون توجه خودشان قرار دهند. به این ترتیب وجود چنین تفاوت

که هر کدام از  عبارت دیگر با توجه به این کند. به هاي سنجش پایداري را توجیه می خوبی تفاوت در نتایج هر کدام از روش به

ها به نتایج متفاوتی  دهند، در نتیجه، استفاده از هر کدام از آن ي پایداري را مد نظر قرار میها ها ابعاد خاصی از جنبه روش

  شود. منتهی می

  

  ريیگنتیجه - 4

آبخیزها بر رویکردي  جامع مدیریتارزیابی و راهبردهاي  ،یابی به مدیریت جامع آبخیزها رود براي دست انتظار می

دار نهادینه شوند. مطالعات مختلفی مبتنی بر  یابی به نتایج معنی برگرفته از سالمت و پایداري آبخیز براي انجام اقدامات و دست

ها و متغیرها، ابعاد، نوع داده، سطوح مختلف ارزیابی، دامنه امتیاز و روش تلفیق مورد استفاده در  هدف، مقیاس، تعداد شاخص

ارزیابی سالمت و برنامه هاي آتی براي تدوین  ضروري است که در گام رویکرد ارزیابی سالمت و پایداري انجام شده است. هر

  پایداري آبخیزهاي کشور مواد مزبور به دقت لحاظ شوند.

  

  تشکر و قدردانی

هاي  سالمت و پایداري حوزههاي ارزیابی  مبانی، رویکردها و روش"عنوان بخشی از گزارش پروژه  ارائه شده به مقاله

عمل  هاي به باشد. نویسندگان مراتب تقدیر خود از حمایت هاي آبخیز کشور می از طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه "آبخیز

  د.ننمای آمده در این راستا را تقدیم می

  منابع مورد استفاده

. 1 دشتیز –  طالقان: يمورد مطالعه ،IUCN روش از استفاده با زیآبخ حوزه يداریپا يها شاخص و ارهایمع نییتع. 1391. ا نلیوان، اسدي .1

  .ص 105. تهران دانشگاه ي،زداریآبخ ارشد یکارشناس نامه انیپا

هاي آبخیز، دوازدهمین  هاي ارزیابی سالمت و پایداري حوزه تحلیل روش .1396سعدالدین، ا.، صادقی، س.ح.ر.، و حزباوي، ز.  ،.ا نلیوان، اسدي .2

 .142- 136؛ مالیر، 1396مهر  19و  18هاي محیطی،  همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران، آبخیزداري و بحران

 کارگاه ی،بیترک يها شاخص از استفاده با کشور زیآبخ يها حوزه يداریپا يها شاخص نیتدو ضرورت. 1392. ف ن،یپوراصغرسنگاچ .3

  .ص 86 ،النیگ دانشگاه). یمل کالن طرح( کشور زیآبخ يها حوزه جامع تیریمد

هاي پویایی سالمت آبخیز، رساله دکتري گروه مهندسی آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه  سازي مدل . بومی1396حزباوي، ز.  .4

 ص. 122تربیت مدرس، 
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A review analysis on the concepts and methods for assessment of 
watershed health and sustainability  

 

Abstract  
During the last decade, with emerging of National Mega Project on the Integrated 
Watershed Management in Iran, various studies have been carried out on various 
aspects of comprehensive management of the country's watersheds. The present 
study was conducted to evaluate the studies and methods of watershed health and 
sustainability analysis and with aim to achieve the customized framework and 
guidelines for selecting the criteria and indicators of health and sustainability 
assessment of the country's watersheds. To this end, global methods and 
approaches for watershed health and sustainability assessing were introduced and 
analyzed during a detailed review and comprehensive analysis of both internal and 
external studies. The results of the present study are surely applicable for 
elucidating a coherent program in order to monitor the performance of adaptive 
watershed management and effective management of natural resources in the 
country and ultimately, as the ultimate goal of adopting a coherent structure and 
framework for health and sustainability assessment of the country's watersheds. 
 
Keywords: Comprehensive Assessment, Health Assessment Conceptualisation, 
Planning, Sustainability Assessment Indices, Sustainable Development 
 
 
 
 


