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  چکیده

هاي آبخیز  حوزههاي سالمت آبخیز مبتنی بر مسائل اصلی حاکم بر مدیریت جامع  منظور ارزیابی شاخص پژوهش حاضر به

- حالت-هاي فشار منظور، کاربرد مدل مفهومی ارزیابی سالمت آبخیز مبتنی بر شاخص همین ریزي شده است. به برنامه

مورد ارزیابی  1393و  1387، 1377، 1365) در حوزه آبخیز شازند واقع در استان مرکزي در چهار سال PSR( پاسخ

هاي پایه مورد نیاز تهیه و معیارهاي مناسب براي ارزیابی سالمت آبخیز با  شهقرار گرفت. براي این منظور، اطالعات و نق

 )CHIو شاخص جامع سالمت ( پاسخ ،حالت، هاي فشار و شاخصتوجه به موجودیت و قابلیت دسترسی اطالعات استخراج 

هاي مطالعاتی با  سالمت در سطح آبخیز و زیرآبخیز تغییرپذیريشدند. سپس محاسبه مبتنی بر معیارهاي منتخب 

صورت گرفت. نتایج حاصل از تلفیق هاي مطالعاتی  در سالهاي استاندارد شده  و شاخص PSRاستفاده از مدل بومی شده 

هاي  کنندگی هر یک از شاخص هاي مطالعاتی مدل مورد استفاده بر تغییرپذیري زمانی و نقش کنترل هندسی شاخص

سالمت آبخیز شازند بر هاي مطالعاتی تأکید داشت. با وجود این وضعیت نسبی  ی بر ارزیابی سالمت در مقیاسمطالعات

با  چنین هم هاي مختلف یکسان نبوده است. و توزیع زمانی آن در سال) >33/0CHI(نسبتاً ناسالم  PSR اساس مدل

نداشتند ) P <41/0( داري هاي فشار و حالت در چهار سال مطالعاتی اختالف معنی مشخص شد که شاخص تحلیل نتایج

نتایج این پژوهش براي تعیین عوامل مؤثر بر سالمت . ه استداشت )P >004/0( داري اما شاخص پاسخ اختالف معنی

هاي  همگن و نیز مدیریت پایدار و جامع حوزههاي آبخیز سالم، انتخاب آبخیزهاي نمونه در مناطق  آبخیز، شناسایی حوزه

  آبخیز با قطعیت کافی قابلیت استفاده دارد.
  

  ي محرکه، نیرومفهومی  مدل، سازگان بومسالمت ، پایشسالم،  آبخیزواژگان کلیدي: 

  

  مقدمه - 1

شناختی مرتبط با رفاه انسان در گرو  ، خصوصیات، عملکردها یا فرآیندهاي بوم1سازگان بومدستیابی مناسب به خدمات 

دنبال دارد. بر همین اساس  شناختی را به و طبیعتاً امنیت بوم )2018و همکاران،  Wang( هاست سازگان بومعملکرد صحیح 

و همکاران  Jatباشد. به نظر  مندي یک سامانه در راستاي تامین عملکردهاي متوقع منوط بر سالمت آن می یابی توانزار

شناختی از جمله پوشش گیاهی، جوامع  ، کیفیت بومح گسترده و مشتمل بر منابع آبییک اصطال 2)، سالمت آبخیز2008(

رواناب، خصوصیات مورفولوژیکی و منابع آبی - ، فرآیندهاي بارندگیگیاهی و جانوري، گیاهان بومی، خصوصیات ژئومورفولوژي

                                                 
1 Ecosystem Services  
2 Watershed Health 
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 Ding( باشند رویکرد مورد نظر متفاوت می . براي ارزیابی سالمت آبخیز مبانی متعددي قابل طرح است که حسب شرایط واست

 ؛2018و همکاران،  Sadeghi ؛2015و همکاران،  Wang ؛2014و همکاران،  Mao؛ 2013و همکاران،   Yu؛2008و همکاران، 

Wang  ،( پاسخ-حالت-فشار مفهومیمدل  .)2018و همکارانPSR(1 پیرو توافق  1993 سال دریکی از مبانی مزبور عنوان  به

) در OECD( 2کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي متحده امریکا و سایر ایاالت و نروژ هلند، کشورهاي نمایندگان

داخلی و ررسی منابع باست.  شده ارایه 3علیت مفهوم اساس بر چارچوب این زیست کشورها مطرح شد. محیط خصوص عملکرد

هاي مورد  هاي آبخیز با در نظر گرفتن شاخص دهد که ارزیابی سالمت حوزه خارجی مرتبط با پژوهش حاضر نیز نشان می

هاي سالمت  سی رویکردهاي مختلف با استفاده از شاخصهاي مفهومی مطالعاتی در مقیاس حوزه آبخیز و برر استفاده در مدل

جانبه در این خصوص و ترجیحاً در شرایط  هاي گسترده و همه رو ضرورت انجام پژوهش تر مورد توجه قرار گرفته است. از این کم

 نماید. مختلف را تأیید و تأکید می
  

  ها مواد و روش - 2

 منطقه مطالعاتی -

کیلومتر مربع، یکی از  1740پژوهش حاضر با هدف اصلی ارزیابی وضعیت سالمت حوزه آبخیز شازند با مساحت         

. نمایی از وضعیت عمومی استبندي شده  زیرحوضه تقسیم 24. منطقه مورد مطالعه به انجام شدهاي دریاچه نمک  زیرحوضه

  نیز نمایش داده شده است. )1(حوزه آبخیز شازند در شکل 
  

 
  ) نمایی از موقعیت آبخیز شازند1شکل (

  

 ارزیابی سالمت آبخیزدر  PSRکاربست مدل مفهومی  -

، 1365براي ارزیابی سالمت آبخیز مورد مطالعه در چهار سال  PSRدر راستاي اهداف پژوهش حاضر، از مدل مفهومی 

در ) PSR( پاسخ- حالت-فشارمفهومی ارزیابی سالمت   سازي مدل براي بومیشرح زیر استفاده شد.  به 1393و  1387، 1377

قالب در پژوهش حاضر، ابتدا با مروري به ادبیات و پیشینه پژوهش، ابعاد مختلف رفتاري مدل مفهومی مشخص شد. سپس 

                                                 
1 Pressure-State-Response (PSR) 
2 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
3 Causality 
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 یت و قابلیت دسترسیترین معیارهاي مؤثر در ارزیابی سالمت آبخیز مطالعاتی متناسب با موجود اهداف پژوهش حاضر مهم

اطالعات و نیز شرایط و الگوي حاکم بر آبخیز تجزیه و تحلیل و انتخاب شدند. در نهایت مفاهیم حاکم بر مدل براي معیارهاي 

، با توجه به عوامل مورد مطالعه در ارزیابی سالمت PSRبراي استفاده از مدل صورت نظري و عملیاتی تعریف شد.  منتخب به

و   Yu؛2008و همکاران،  Dingهاي حالت و پاسخ ( شاخص  فشار و متناسب با آن  عیارهاي محاسبه شاخصآبخیز شازند، م

ر گرفتند. سپس شاخص ) انتخاب و مورد ارزیابی قرا2018و همکاران،  Wang؛ 2014و همکاران،  Mao؛ 2013همکاران، 

هاي ارزیابی سالمت  لب مدلهاي اطالعاتی در قا الیههاي محاسباتی براي تلفیق  منتج از میانگین هندسی شاخصسالمت آبخیز 

  صورت پذیرفت.آبخیز 
  

  تحلیل تغییرپذیري مکانی و زمانی سالمت آبخیز -

شازند مبتنی بر مدل مفهومی و تحلیل تغییرپذیري مکانی و زمانی شاخص سالمت آبخیز منظور تجزیه و تحلیل آماري  به

PSR، هاي حاصله در محیط  ابتدا بانک اطالعاتی دادهExcel 2016 افزار  تشکیل شد. سپس از محیط نرمIBM SPSS Statistics 25 

 Shapiro-Wilkها از طریق آزمون  اي، نرمال بودن داده منظور قبل از انجام هر نوع تحلیل مقایسه براي تحلیل آماري استفاده شد. بدین

هاي متداول تبدیل  ده از روشرغم استفا ها، علی سبب عدم نرمال بودن داده بررسی شد. به Leveneآزمون ها از طریق  و همگنی داده

ها  براي تجزیه و تحلیل تمام اختالف Kruskal Wallisطور مشخص از آزمون  و به K Independent Sample، از روش مقایسه داده

  ).1394همتا،  و بی؛ زارع چاهوکی 2018و همکاران،  Hazbaviاستفاده شد (
  

  نتایج و بحث - 3

مبتنی بر  آبخیز هاي فشار، حالت، پاسخ و شاخص جامع سالمت حاصل از محاسبه و تجزیه و تحلیل آماري شاخص نتایج

، 1365 هاي سال، در عمل آمده هاي به ی بر اساس تحلیلطور کل بهارائه شده است.  )1(و جدول  )2(در شکل  PSRمدل مفهومی 

درصد آبخیز شازند در وضعیت متوسط از لحاظ سالمت شاخص فشار بوده است. اما در  46و  42، 45ترتیب  به 1387و  1377

درصد  26درصد آن به وضعیت نسبتاً ناسالم و فقط  36خوش تغییر شده و  ) توزیع مکانی شاخص فشار دست1393سال آخر (

) مبنی بر روند تخریب افزایشی در منطقه و 1396نتایج صادقی و همکاران ( آن به وضعیت متوسط اختصاص داده شد که با

) بیان نمودند که غرب 2015و همکاران ( Wangچنین  هم مطابقت دارد. 1393و  1377 هاي سالهاي منتهی به  ویژه در دوره به

باشد، اما از لحاظ فشارهاي  رژي غنی میشناخته شده است و از لحاظ منابع و ان 1عنوان مرکز کمربند اقتصادي اوراسیا چین به

  شود. ز نظر اقتصادي و اجتماعی میشناختی بسیار شکننده ارزیابی شده که مانع توسعه پایدار ا محیط زیستی و بوم

که طی  نحوي مختلف بوده است. بههاي  سالگر عدم ثبات آن طی  نمایان در آبخیز شازندنتایج حاصل از بررسی شاخص حالت 

هاي مرکزي و قسمتی از شمال غربی آبخیز بوده است.  درصد آبخیز داراي وضعیت متوسط و غالباً شامل بخش 42اول  سال

درصد) را اشغال کرده، با این تفاوت که ترکیب قرارگیري زیرآبخیزها ثابت  46دوم نیز وضعیت متوسط غالب آبخیز ( سالطی 

درصد افزایش پیدا کرد و از میزان مساحت سایر  73جهی حدود مقدار قابل تو ، این درصد به1387 سالنبوده است. در 

و  44نحوي تغییر پیدا کرد که  نحوه توزیع زیرآبخیزها به 1393 سالها از لحاظ شاخص حالت کاسته شد. سپس در  وضعیت

و نسبتاً سالم از وسعت مناطق داراي وضعیت سالم  ترتیب در دو طبقه نسبتاً سالم و متوسط قرار گرفتند. درصد آبخیز به 42

هاي مختلف  بوده که طی زمان نیز در حالت گذر از وضعیت 16و  15لحاظ شاخص حالت خیلی محدود و شامل زیرآبخیزهاي 

)، 2008و همکاران ( Dingاند. تغییرپذیري مکانی شاخص حالت در نقاط مختلف چین نیز توسط  بوده و حتی افت پیدا کرده

Yu ) 2013و همکاران ،(Mao ) و 2014و همکاران (Wang ) 1(جدول  ) گزارش شده است2015و همکاران( .  

                                                 
1 Eurasian Economic Belt 
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ویژه  به PSRهاي ارزیابی سالمت در مدل مفهومی  تر از سایر شاخص شاخص پاسخ وضعیت آبخیز شازند وخیم خصوصدر 

رآبخیزها در وضعیت سایر زی 14و  12، 11، 9، 5، 4جز زیرآبخیزهاي  اول به سالبوده است. در  1387سوم یعنی  سالدر 

دوم به  سالدرصد) از لحاظ شاخص مزبور قرار گرفتند. این در حالی است که در  27درصد) و ناسالم ( 54نسبتاً ناسالم (

درصد آبخیز در وضعیت ناسالم قرار  88سوم  سالدرصد رسیده است. در  45مساحت وضعیت ناسالم افزوده شده و به مقدار 

ز توانسته خود را بازیابی نموده و پاسخ مناسبی نسبت به فشارهاي وارده و تخریب وضعیت آبخی 1393 سالگرفته و در 

هاي مشابه انجام شده براي  . در پژوهش)1(جدول  سالمت آبخیز از لحاظ معیارهاي مطالعاتی براي شاخص فشار ارائه بدهد

؛ 2014و همکاران،  Mao؛ 2013و همکاران،  Yu؛ 2008و همکاران،  Dingهاي مختلف (براي مثال  بوم ارزیابی سالمت زیست

Wang  ،نیز به تغییرپذیري مکانی شاخص پاسخ همراه با دامنه تغییرات زیاد آن اشاره شده است. 2015و همکاران (  

  

  

  

 های مطالعاتی سال

 
  میانه -  میانگین ×

 هاي پرت داده °  هاي غیرپرت محدوده داده

              دهنده ترتیب نشان هاي باالیی و پایینی به لبه

                     .است مطالعاتی دامنه تغییرات شاخص 25و  75

  در سطح زیرآبخیزهاي شازندو شاخص جامع سالمت (د) ) جپاسخ ( ب)،)، حالت (الفهاي فشار ( شاخص زمانی تغییرپذیري) 2شکل (
  

ترتیب  اول تا چهارم بههاي  سالحاصل از تلفیق هندسی سه شاخص فشار، حالت و پاسخ نشان داد که در  نتایجتحلیل 

درصد آبخیز شازند داراي وضعیت نسبتاً ناسالم از لحاظ شاخص سالمت آبخیز بودند. هر چند زیرآبخیزهاي  60و  78، 77، 53

تري از شاخص سالمت (ناسالم) داشتند و نیاز به  ضعیت پایینهاي شمالی و تا حدودي شمال شرق آبخیز نیز و واقع در قسمت

وجود دارد. صادقی و  PSRاتخاذ اقدامات مدیریتی مناسب و فوریتی براي بهبود سالمت مطابق با نتایج حاصل از مدل مفهومی 

طور کلی  کردند. بهاول را شکننده و بحرانی گزارش  سال) نیز شاخص تخریب سرزمین براي آبخیز شازند در 1396همکاران (

تر از لحاظ شاخص  دوم شرق آبخیز و مناطق کوهستانی تحت تخریب بیش سالهاي میانی آبخیز و در  اول در بخش سالبراي 

ESAI هاي ارتباطی مواجه شده و  شبکههاي مرکزي و شرق آبخیز با تراکم عمده صنایع و  قرار گرفته بودند. در واقع در قسمت

هاي فشار و حالت در چهار سال  با تحلیل نتایج مشخص شد که شاخص چنین همتخریب افزوده است. شدت بحرانی بودن به 

) داشته است. تغییرپذیري P >004/0داري ( ) نداشتند اما شاخص پاسخ اختالف معنیP <41/0داري ( مطالعاتی اختالف معنی

که در  داري نداشته اشت. در حالی اختالف معنی 12/0باالتر از  Pبا مقدار  1393و  1365هاي  مکانی شاخص پاسخ در سال

 ج ب الف

 د
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چنین تغییرپذیري مکانی شاخص  دار است. هم داراي اختالف معنی 01/0تر از  کم Pبا مقدار  1393و  1387، 1377هاي  سال

  دار ارزیابی شد. ) داراي اختالف معنیP <09/0درصد ( 90در سطح اطمینان  1387و  1365هاي  مزبور در سال

  

  PSR) تغییرپذیري زمانی و مکانی وضعیت سالمت آبخیز شازند بر اساس مدل مفهومی 1جدول (

  شاخص سال
  وضعیت سالمت

  ناسالم  نسبتاً ناسالم  متوسط  نسبتاً سالم  سالم

1365  

  17، 4 15  فشار
9،6 ،10 ،13،12 ،14 ،
18 ،19 ،20 ،21 ،24  

2 ،16 ،23  1 ،3 ،5 ،7 ،8 ،11 ،22 

  16  15 حالت
1 ،2 ،7 ،11 ،13 ،17 ،

22 ،23  
6 ،8 ،10 ،12 ،14 ،21  3 ،4 ،5 ،9 ،18 ،19 ،20 ،24  

  14، 12، 11، 9، 5، 4 -  -  پاسخ
3 ،8 ،10 ،13 ،15 ،16 ،17 ،18 ،

19 ،20 ،21 ،23 ،24  
1 ،2 ،6 ،7 ،22 

شاخص سالمت 
 آبخیز

-  -  
10 ،12 ،13 ،14 ،15 ،

16 ،17 ،21  
2 ،4 ،5 ،8 ،9 ،11 ،18 ،19 ،20 ،

22، 23 ،24  
1 ،3 ،6 ،7 

1377  

  17، 15، 4  -  فشار
2 ،6 ،9 ،11 ،14 ،18 ،

20 ،22 ،23  
1 ،5 ،10 ،19 ،21  3 ،7 ،8 ،12 ،13 ،16 ،24 

  -  15 حالت
2 ،7 ،8 ،13 ،14 ،17 ،

18 ،19 ،21 ،23  
4 ،6 ،10 ،12 ،16 ،24  1 ،3 ،5 ،9 ،11 ،22 

  24  9  -  پاسخ
4 ،5 ،6 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

17 ،19 ،23  
1 ،2 ،3 ،7 ،8 ،15 ،16 ،18 ،20 ،

21 ،22  
شاخص سالمت 

 آبخیز
-  -  14 ،15 ،17  

2 ،5 ،6 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،
18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24  

1 ،3 ،7 ،16  

1387  

  17، 5  15، 4  فشار
6 ،10 ،11 ،14 ،16 ،18 ،

20 ،21 ،22 ،23  
2 ،9 ،19 ،24  1 ،3 ،7 ،8 ،12 ،13 

  -  - حالت
2 ،7 ،8 ،10 ،12 ،13 ،

14 ،17 ،18 ،19 ،20 ،
21 ،22 ،23 ،24  

3 ،4 ،5 ،9 ،11 ،15  1 ،6 ،16 

، 5، 4  پاسخ
15  

-  -  24  
1 ،5 ،6 ،7 ،8 ،10 ،11 ،12 ،13 ،

14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،
21 ،22 ،23  

شاخص سالمت 
  -  15، 4  - آبخیز

2 ،5 ،6 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،14 ،
17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،

24  
1 ،3 ،7 ،13 ،16  

1393  

 12، 11، 8، 7، 3، 1  24، 22، 21، 19، 13، 9، 6، 2  23، 20، 18، 16، 14، 5 17، 10، 4  15  فشار

  15  - حالت
2 ،7 ،12 ،13 ،14 ،19 ،

22 ،23  
1 ،4 ،5 ،8 ،10 ،11 ،16 ،17 ،

18 ،24  
3 ،6 ،9 

  24، 15، 9  10  پاسخ
4 ،8 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

17 ،23  
5 ،6 ،16 ،19 ،22  1 ،2 ،3 ،7 ،18 ،20 ،21  

شاخص سالمت 
 آبخیز

-  15  4 ،10 ،14 ،17 ،23  
2 ،5 ،6 ،8 ،9 ،11 ،12 ،13 ،16 ،

18 ،19 ،21 ،22 ،24  
1 ،3 ،7 ،20  

  

  ريیگنتیجه - 9

کارهاي مدیریتی مناسب زیرآبخیزهاي  براي ارائه راه PSRشرایط نسبی سالمت آبخیز شازند با استفاده از مدل مفهومی  ارزیابی

روش انجام شده در پژوهش حاضر بسیار کاربردي است. زیرا که متناسب با ماهیت مدل مفهومی به تبیین ابعاد مشخصی  مطالعاتی به

ها و اقدامات مدیریتی در راستاي  تدر تعیین اولوی شازندریزان و مدیران آبخیز  برنامهاز سالمت آبخیز پرداخته شده است و این امر به 

هاي ارزیابی سالمت آبخیز هنوز در مراحل ابتدایی  . اگرچه پژوهشنماید میکمک آن پایداري  ابعاد اصلی سالمت وحفظ و یا بهبود 

  باشد. یابی به الگوهاي جامع نیاز می تر براي دست تر و جامع هاي گسترده خود قرار گرفته و به انجام پژوهش

  مورد استفادهمنابع 

 302موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  ،اصول آمار در علوم منابع طبیعی. 1394 ، م.ر.همتا م.ع.، بی ،زارع چاهوکی .1

 ص.
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Comparative Analysis of Chanageability of Health Assessment 
Indicators of Pressure, State and Response in the Shazand 

Watershed 
 

Abstract  
The current study was formulated to assess the watershed health indicators with respect 
to governing principal issues on the comprehensive watershed management. Towards 
this attempt, the application of pressure-state-response (PSR) conceptual model was 
evaluated in the Shazand Watershed, Markazi Province during four years of 1365, 1377, 
1387 and 1393. To this end, the basis and necessary information and maps were 
provided and consequently the appropriate criteria for watershed health assessment with 
regards to data accessibility and availability were derived. Hence, the pressure, state and 
response indicators as well as comprehensive health indices (CHI) were computed. The 
health changeability therefore was analyzed using PSR model in the scale of the study 
watershed and sub-watersheds for four study years. The results proved the temporal 
changeability and controlling role of the each study indicator on the Shazand health 
assessment in terms of the study scales. However, the relative health of the Shazand 
Watershed was scored as relative un-healthy (CHI=0.33) and its temporal distribution 
was un-similar during the different study years. The results also showed that the 
pressure and state indicators had not significant difference (P>0.41), however the 
response indicator had a significant difference (P<0.004) during the study years. The 
results of the present research is highly applicable in order to determine the effective 
factors on watershed health, distinguish the healthy watersheds, select the representative 
watersheds in homogenous regions and sustainable and comprehensive management of 
the watersheds. 

  

Keywords: Conceptual Model, Driver, Ecosystem Health, Healthy Watersheds, Monitoring 


