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  چکیده  

. تاسا نسايي باي  عاداتت  جهات ر ( یاقتصاا   و اجتماعيطبيعي،) یهاسرمايهحفظبرآناساسيتوجهكهاستمفهوميپايداری

ف از ايا  تحقياق   هاد  .گار   ايجا اجتماعي و قتصا یا ،اكوتوژيكيهایاليهبي همپوشيكهيابدميتحققصورتي رپايداروسعهت

اساتفا ه شاده    نظامياز رويكر  بوم  1جهت ارزيابي پايداری  ر حوزه آبخيز زيدشت . است حوزه آبخيز گيری پايداریارزيابي و اندازه

معماول و رايا     یهاا  روشاست كه  ر پي حفظ تعا ل بي  سه مقوته اقتصا ی، اجتماعي و اكوسيستم است. متغيرهاای انتخاابي باا    

 ر حاتت استفا ه شده است.  IUCNاز روش  مور نظرحوضه گيری پايداری  ر آمد. جهت آناتيز و اندازه به  ست ها آنارزيابي و مقدار 

 82شااص  و   شاش .  ر بخش رفاه انسان  و معياار و  شو  ميبررسي  IUCNاه انسان و پايداری اكوسيستم  ر روش كيي  و بحث رف

 گياری شادند.  متغير ارزيابي و اندازه 53اص  و ش 11 ر بخش پايداری اكوسيستم چهار معيار و و  گيری شدندمتغير ارزيابي و اندازه

 .امتيازبندی شده است انجام گرفت 111كه بر مبنای صفر تا  Wellbeing Score افزار نرمانتخابي با استفا ه از  یها شاص گيری اندازه

امتياز نهايي برای . انجام شد GIS ر سامانه انجام گرفت و توتيد نقشه  گيری حسابياز طريق ميانگي  و معيارها ها شاص تيفيق نهايي 

نشان  ا  كه  با توجه به بارومتر پايداری نتاي  نهايي. آمد به  ست 94و امتياز نهايي برای مسائل اقتصا ی و اجتماعي  31اكوسيستم 

بهباو    تواناد  يما ي مر م سطح زندگ ء. اي  شرايط با حفاظت از اكوسيستم و ارتقااست ر حد متوسط  1پايداری حوزه آبخيز زيدشت 

 پيدا كند.

 .IUCN، 1، پايداری، توسعه پايدار، حوزه آبخيز زيدشت سازگان بوم :کلیدی گانواژ
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 مقدمه. 1
 باه  تاوان  ماي  چگونه است؟ اهميت پايداری واجد اچر

 باا  پاياداری  نسابت  كار ؟  حركات  بيشاتر  پايداری سمت

 بارای  غاتا   رويكار   چيسات؟  طبيعاي  مناابع  های طرح

 برصاور ار  باياد  هاايي  ويژگاي  چاه  از مفهوم، اي  فراكافت

 نظام چه از و طيبد مي را هايي شاص  و معيارها چه باشد؟

 ا عا اي  بر بتوان سرانجام تا كند تبعيت بايستي ساصتاری

 ی ساامانه  يك از طبيعي منابع نظام ساصتار كه فشر  پای

 مناد  بهاره  صاويش  ارزشايابي  و پايش برای و منسجم پويا

 .است

 و رفوتااوژیوژئوم شاارايط و جغرافيااايي موقعياات

 بيشاتر  آن،  ر كاه  اسات  یا گوناه  باه  اياران  هاوايي وآب

 كاه  باو ه  شاكننده  های اكوسيستم صورت به ها اكوسيستم

  ر قهقرايي سير ايجا  باعث نيز بشر مختصر  صاتت حتي

 ساو   ناپايدار های اكوسيستم یسو به را ها آن و شده ها آن

 مراتع را كشور از وسيعي سطح اينكه به عنايت با . هد مي

 بار اری  بهاره  ، تااا  هاد  ماي  تشكيل صشك نيمهصشك و 

 صاور ن  باه هام   باعاث  طبيعي منابع از مفرط و نامناس 

 كه گر يده بيابان و مرتع های اكوسيستم اكوتوژيكي تعا ل

 از سايل،  آماار  افزايش سدها، مفيد عمر كاهش آن حاصل

 تشاديد  اراضاي،  شادن  بياباني و گياهي پوشش رفت  بي 

 .اسات  گر ياده  صاك فرسايش و زمي  رانش ،ساتي صشك

 مختيا   هاای زميناه   ر سانگي   هایهزينه صرف رغم به

 ياك  نباو    تيال  به ،ز ايي بيابان و آبخيز اری ، اری مرتع

 تاوان  طبيعاي،  هایعرصه از بر اری بهره  ر مناس  اتگوی

 هاای  صسارت و بو ه كاهش حال  ر روز روزبه ها عرصه اي 

 هاای  طارح  هماواره  و است افزايش حال  ر ها آن از ناشي

 كاه  شاده  شارو   كشور  ر آور سرسام هایهزينه با بزرگي

 رها مثبت، نتيجه به يابي  ست بدون كوتاهي مدت از پس

 31 از بيش ساالنه متوسط طور به حاضر حال  ر. شوند مي

 511 معا ل صسارتي روزانه كه  هد مي رخ كشور  ر سيل

 آن بار  عاووه  و كار ه  وار  كشور اقتصا  به تومان ميييون

 برساو  ت  ميييار  8 از بيش توتيد و صاك تخري  موج 

 را روساتا  هازار  8 و شاهر  831 همچني  .شو  مي ر سال 

 پوشاش  تخريا   آن اصايي  يات ع. دكنا  مي تهديد همواره

 اتگاوی  فقادان   تيال  باه  مراتاع  وياژه  به و طبيعي گياهي

 .[1] است كشور آبخيزهای و مراتع از پايدار بر اری بهره

 اصير های هه  ر طبيعي منابع تخري  شدت افزايش با

 هاای زميناه   ر مار م  آگااهي  ساطح  رفت  باال و جهان  ر

 اقتصااا ی و اجتماااعي ،محيطااي زيساات هااای ارزش

 ساران  كاه  اسات  شاده  موجا   طبيعاي  هاای  اكوسيستم

 اعاوم  مهام  ايا   به نسبت را شاننگراني جهان كشورهای

 توساعه  و زيسات  محايط  جهااني  كميسايون  .[4]د نماينا 

(WCED
 هاای  اكوسيساتم   ر را پايادار  توساعه  واژه ،(1

 تقريباً پايدار توسعه هدف هامروز اگرچه . نمو ارائه طبيعي

  ر كمي اطوعات وتي است شده پايرفته جهاني سطح  ر

  و اينجا  ر . ار  وجو  پايدار توسعه به رسيدن نحوه مور 

 : ار  وجو  اساسي سؤال

 مطيوب، حد  ر بشر زندگي بهبو   ر پايدار توسعه .1

 است؟ كدام

 پايادار  توساعه  كننده حمايت عنوان به اكوسيستم .8

 است؟ چگونه انسان، زندگي

 ها روش ساير و تجربه طريق از تا كند مي كمك ارزيابي

 پاياداری،  ايجاا   بارای  و  ا  پاسا   ها پرسش اي  به بتوان

 مشاخ   بارای  تاا  ؛ ا انجام را هايي  صاتت و ها سياست

 معيارها است الزم آبخيز حوزه يك پايداری وضعيت كر ن

 مشاخ   و گياری  اندازه شناسايي، متغيرهای ها شاص  و

 از روش سانجش مطيوبيات   اساتفا ه  باا  ساپس  و شاوند 

 پاياداری  وضعيت به نسبت (IUCN) 8انسان و اكوسيستم

 [.2] شد نظر اعوم و ارزيابي ،آبخيز حوزه

 ،افتااهي توسااعه كشااورهای  ر IUCNرهيافاات 

  ر 1448 ساال  از افتاه ين توسعه همچني  و توسعه  رحال

 هاای  اكوسيستم  ر پايدار مديريت ارزيابي های طرح قات 

 تجربياات  ،اتگويي شيوه تحاظ از است. شده تجربه جنگيي

 و اجتمااعي  اقتصاا ی،  ساصتارهای يا و همسايه كشورهای

 
1 World Commission on Environmental and development 
2 International Union Conservation of Nature 
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 ايجاا    ر تواند مي كشورمان به نز يك و مشابه اكوتوژيك

 فرآيناد   .نماياد  تاوجهي  شاايان  كماك  راهنماا  صاط  يك

Pan European   ر  1442 ر فنوناااد و  1445ژوئااا 

كشور برگزار شاد كاه حاصال آن     59پرتقال بي   تيسبون

شاص  كيفاي   111شاص  كمي و  89معيار و  9تعيي  

فرآيند صااور نز ياك    .[18بو  ]ای  ر سطح ميي و منطقه

كشور برگزار شاد   51بي  [ 9] مصر قاهره ر  1449اكتبر 

شاااص   ر ساطح ميااي و   93ار و معيا  9كاه حاصاال آن  

صشاك آسايا  ساامبر     هاای  جنگال ای بو . فرآيند منطقه

كاه  [ 9] دكشاور برگازار شا    4 ر بوپال هند باي    1444

شااص   ر ساطح مياي     94معياار و   2حاصل آن تعيي  

 مختي  كشورهای  ر IUCN اعضای ،1449 آوريل  ر بو .

 مناطق سطح  ر را آموزشي گوناگون هایكارگاه آفريقايي،

 باه  بخشايدن  بهباو   آن اصيي هدف .كر ند برپا روستايي

 اثارات  ارزيابي و كنترل نظارت، برای ها قابييت و ها ظرفيت

اجرای طارح شناساايي    .[3]ت اس بو ه مشاركتي مديريت

پايداری و ارزيابي پايداری باه روش   های شاص معيارها و 

IUCN   ر سطح جنگل صيرو كنار و گيبند به اي  نتيجاه 

نز ياك باه     ر سطح متوسط صيرو كناررسيد كه جنگل 

از بارومتر پايداری قرار  ار ، وتي جنگل گيبناد   قابل قبول

و معيارهاا  ر ساطح    هاا  شااص  با  ر نظر گرفت  هماان  

 كااهش  عامال  كاه  مشكوتي تري  عمده ضعي  قرار  ار .

عميكار   تاثثير  اسات،  بو ه گيبند جنگل  ر پايداری سطح

 طاور  باه  كاه  آن فرآينادهای  و مستقيم طور به انساني های

 اكوسيساتم  توتيادی  قابييات  رفت   ست از به غيرمستقيم

 منااطق   ر پايداری ارزيابي بررسي [.81] است شده صتم

 هندوساتان،  ازجمياه  جنوبي آسيای كشورهای  ر مختي 

 بوتاان ماور    و پاال ن ،بانگو ش  ساريونكا،  پاكساتان، 

 بي  پايداری سنجش نمو ار .است قرارگرفته وتحييل تجزيه

 آسايای  كشاورهای   ر انساان  و اكوسيساتم  هاای  شاص 

 نسابت باه   سريونكا كشور كه  هد مي نشان [19] يجنوب

 برصور ار تری مطيوب وضعيت از ناحيه اي  كشورهای ساير

 مطيوبيات  صصاوص   ر بد شرايط از بوتان كشور اما .است

 .است برصور ار و مر م اكوسيستم

بنااابراي  هاادف از اياا  مطاتعااه تعيااي  معيارهااا و    

هاای پاياداری حاوزه آبخياز و همچناي  ارزياابي        شاص 

تا بتوان از اي  طريق باه ماديران مناابع     استپايداری آن 

ها و پاايش اكوسيساتم و   طبيعي كمك كر  كه  ر ارزيابي

 .محيط اجتماعي از آن كمك بگيرند

روش مور  استفا ه بارای ارزياابي پاياداری  ر حاوزه     

 زماان  هام . ايا  روش  است IUCNروش  1آبخيز زيدشت 

و از  گياار  مااي و بخااش اكوسيسااتم و انسااان را  ر نظاار 

طريق بارومتر پايداری  رجه پايداری حوزه آبخيز را نشان 

 . هد مي

 

 تحقیق شناسی. روش2

 موردمطالعهمعرفی منطقه . 1. 2
 ،3´ ،53" يجغرافياي های عرض  ر مور مطاتعهمنطقه 

 ،99"جغرافيايي  های طولو  ر  59° ،11´ ،99"اتي  °59

شاكل  ) تاسا  قرارگرفتاه  31° ،99´ ،39"اتي  °31 ،59´

از شمال باه رو صاناه طاتقاان و از     مور مطاتعه(. منطقه 1

طاتقاان و شار  آن نياز باه زيار       های كوه رشتهجنوب به 

 آبخياز   و( و از غرب به زير حوزه باريكان )زيدشتحوضه 

باه چهاار   حوضاه  ايا    .[19]  گار   ماي صاتم   سافو نسا 

 .تقسيم شده است Dint1, Dint2, D1, D2زيرحوضه 

كيياه   تااا  زون اتبرز واقع گر يده است؛ اي  منطقه  ر

های ساصتاری حاكم بر آن شناسي و روندهای زمي پديده

و توساط  است شناصتي منطقه اتبرز های زمي  تابع ويژگي

گار  . متوساط بارنادگي     عوامل حاكم بر آن كنتارل ماي  

متر گازارش شاده اسات و حاداكثر      مييي 351ساالنه آن 

. با توجاه باه   استمتر  مييي 99ساعته روزانه  89بارندگي 

اينكه حداكثر ارتفا  و اصتوف ارتفاا  حوضاه باه ترتيا      

ي از تاوجه  قابال متار اسات و    1892متار و   5114معا ل 

صاورت بارف  ر ارتفاعاات و     بارش عمدتاً  ر فصل سرما به

 رصاد متوساط كال     5/59بار  كه معدل  ها مي كوهستان

گر  . از نظر  ما ميانگي  حداقل روزانه  بارش را شامل مي

و ميانگي  حداكثر روزانه و ميانگي  روزانه  رجاه حارارت   
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  رجاااه 3/4 و 9/8،19 ر حوضااه باااه ترتيااا  معاااا ل  

 سانگب  و  روساتاهای زيدشات،   .[81] اسات گارا    سانتي

 .كونك  ر  اصل محدو ه مور  مطاتعه قرار  ارند

 

 در کشور، استان و منطقه 1حوزه آبخیز زیدشت  موقعیت. 1شکل 
 

 روش تحقیق. 2. 2
 از حفاظات  اتميياي  باي    ر اساتفا ه از روش اتحا ياه  

 ر تادوي    (8 شكل) يمرحيه گر ش هفت  IUCNتطبيع

های ماديريت پايادار اكوسيساتم ماور      معيارها و شاص 

هاا   نتااي  ارزش  تي رنها. [9]  گيرقرار مي وتحييل تجزيه

)اكوسيسااتم و انسااان( و محاساابات انجااام شااده جهاات  

 تشاريح  گيار .  قضاوت به كمك  ياگرام پايداری انجام مي

  نباال  روش اي   ر آن اهداف و ها مؤتفه شناسايي با ابعا 

 مرحيه، سومي  عنوان به ایمرحيه هفت چرصه  ر. شو مي

 قارار  بررساي  ماور   آن گازينش  نحاوه  و معيارهاا  انتخاب

 طور به اكوسيستم و بعد مر م  و IUCN روش  ر. گير  مي

 هاا  ارزيابي  ر اما شده تعري  آن به مربوط معيارهای مجزا

 اكوسيساتم  بعد معيارهای. [5] شو مي مقايسه يكديگر با

 بعاد  همچناي   و ماديريت  واحاد  تاا  اتمييي بي  سطوح از

 صاورت  باه  مر م اجتماعي و های اقتصا یمؤتفه به مربوط

 باه  بساته  معيارهاا  ايا   از ياك  هر. اند شده تعري  جامع

 ساطحي  هار   ر آن اهميات  و ياا  توتيد اطوعاات  قابييت

 ماهيات  به توجه با همچني . شو  اضافه يا حاف تواند مي

 ساطوح   ر اسات  ممكا   معيارهاا،  از بعضاي  تغييرپايری

 تحااظ  از مؤتفاه  از بعضاي  ماهيت. شوند ارزيابي مشخصي

 اساتاندار   باه  توجاه  با سيستم يك سطح  ر عميكر شان

 .[81ت ]اسا  متفااوت  ایناحياه  ياا  و كشاور  هر  ر موجو 

كاه بهتاري     هاا بار مبناای )زمااني     هي به شاص ارزش

حاتاات، ارزش بيشااينه و باادتري  حاتاات ارزش كمينااه را 

كااه بهتااري  حاتاات ارزش كمينااه و   اراساات( و )زماااني

 . ارزشاسات بادتري  حاتات ارزش بيشاينه را  اراسات(     

-مراتباي و باا اساتفا ه از نارم     سيسيه صورت به ها شاص 

 صاد  تاا  صفر بي   رجه نسبي با  Wellbeing Scoreافزار

. شاد  صواهناد  تيفياق  يكديگر با سپس و شده بندی تقسيم

 پاياداری  فشارسان   بناام   ياگرام صاصاي   ر ها ارزش اي 

 پان    ر شاده  بندی  رجه محور  و با كه( پايداری )بارومتر

 جهات ( صاوب  و قباول  قابال  متوسط، ضعي ، )بد، بخش

  ا ه نماايش  نقشاه  صورت به اجرايي اتگوهای به  ستيابي

 بارای  روشاي  پاياداری  فشارسان   .(5شاكل ) شاو   ماي 
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 آن پيشارفت  و جامعه رفاه با ارتباط برقراری و گيری اندازه

 سيساتماتيك  روش يك عنوان به كه است پايداری یسو به

 اكوسيستم و مر م شرايط  رباره  رست گيرینتيجه برای

 زيسات  محايط  و انساان  باي   موجو  تعاموت اثرات و نيز

 است.

 

 IUCNروش  با های آبخیز حوزه پایداری ارزیابی گردشی مراحل .2شکل 

 

 

 دیاگرام پایداری انسان و اکوسیستم. 3شکل 
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و  و متغیرهاای انتخاابی   هاا ها، شااص  معیار. 1. 2. 2

 هاگذاری شاص ارزش

 های انتخابي بخش اكوسيستم شاص معيارها و  -ات 
      ،معيار پايداری صااك: شااص  حفاظات صااك

 شاص  فرسايش و رسوب
  داری پوشاش گيااهي: شااص  تناو      معيار پايا

ای، شاص  كوس ساني، شااص  تركيا     گونه

گياهي، شاص  گياهاان سامي، شااص  توتياد     
 عيوفه، شاص  ظرفيت چرا

     ،معيار پتانسيل مناابع آب: شااص  كميات آب
 يفيت آبشاص  ك

  معيار هوا و اقييم: شاص  تبخير و تعر 

هااای انتخااابي بخااش مسااائل  معيارهااا و شاااص  -ب
 اقتصا ی، اجتماعي

     معيااار توسااعه و نيازهااای اجتماااعي: شاااص
های جمعيت، شاص  سوا ، شاص  فقر،  ويژگي

شاص  تغايه و امنيت غاايي، شاص  عاداتت و  

 مساوات
   ماتكيت زمي معيار عوامل حقوقي و قانوني: شاص 

هففای انتخففابی بخفف    معیارهففا و شففا   -الفف 

 (3 جدول) اکوسیستم

توانند  ر  تمامي عواميي كه مي شا   حفاظت  اک:

 گياری  انادازه مقابل قطرات باران مقاومت كنند، ارزياابي و  
د. تمامي اي  عوامل تحت عنوان پوشش سطح صااك  شدن

از تاا  پوشاش گيااهي،     اند عبارتقابل بررسي هستند كه 
سنگريزه و بقايای گيااهي. متغيرهاای مااكور  ر     سنگ و

گسااتره تيااا گياااهي و  ر نقاااط معاارف بااا اسااتفا ه از  

 11های مربعي شكل و ترانسكت باه تعادا  حاداقل     پوت
هاای ارزياابي    نمونه  ر هار ترانساكت باا اساتفا ه از فارم     

 شدند. گيری اندازهميداني  صورت بهپوشش و 
هاای   گياری  انادازه بارای   رسای  و رسفو:: شا   ف

های تجربي بسيار زياا ی موجاو     فرسايش و رسوب روش

ستفا ه ا EPM [8]كه  ر اي  مطاتعه از مدل تجربي  است
 شده است.

باا   ماور نظر بارای شااص     شا   تنفو  زیسفتی:  
غير سه مت Ecological Methodology افزار نرماستفا ه از 
وينر و يكنواصتي  -ای با استفا ه از روش شانونتنو  گونه

هاای گيااهي    با استفا ه از روش سيمپسون و تعادا  تياا  

 شدند. گيری اندازهحوضه 
مور  نظر كوس سني حوضه  ر  شا   کالس سنی:

چندساااته( بااا اسااتفا ه از  ، وساااته، ساااته يااكگياهااان )
 شد. گيری اندازههای ارزيابي پوشش گياهي  فرم

 و متغيااار كاااوس  ب گیفففاهی:شفففا   ترکیففف

فاورب، گنادميان،   ) و فرم رويش (I, II, III) صوراكي صوش
هاای   ای( برای شاص  مور  نظار باا اساتفا ه از فارم    بوته

 شدند. گيری اندازهارزيابي پوشش گياهي 
ايا  شااص  باا اساتفا ه از      شا   گیاهان سفیی: 

 .[15] شد گيری اندازههای ارزيابي پوشش گياهي  فرم

برای شااص  ماور  نظار ساه متغيار       تولید:شا   
ذصيااره كاارب  و عيوفااه قاباال  سااترس    توتيااد عيوفااه،

 ميازان  محاسابه  بارای  مطاتعاه  اي  شدند.  ر گيری اندازه
 .است شده استفا ه( توزي  و قطع) مستقيم روش از توتيد
 فاكتورهاای  باه   ام برای  سترس قابل عيوفه تعيي  برای

كه  است نياز مجاز بر اری بهره حد و صوراكي صوش توتيد،
 بار اری  بهرهيا حد  صوراكي صوشتوتيد  ر  ضرب حاصلاز 

 د.آم به  ستمجاز 

 از اسات  عباارت  چارا  ظرفيات  شا   ظرفیت چفرا: 
 تاوان  ماي  معي  زمان  ر مشخ  مرتع  ر كه  امي تعدا 

 و شو  استفا ه حداكثر مرتع از اينكه ضم   ا ، چرا اجازه
 نشو . وار  آسيبي نيز( وصاك آب) مرتع منابع به

 ر ايا  بخاش هفات متغيار  باي       شا   کییت آ::
ويژه،  بي متوسط، حجم روانااب، ارتفاا  روانااب، متوساط     

ضااري  رواناااب( ) بااارش، بااارش و پاساا  هياادروتوژيكي 

بارای تعياي   باي متوساط هار ياك از        شدند. گيری اندازه
واحدهای هيدروتوژيك از همبستگي باي  مسااحت و  باي    

استفا ه شد. پس از تعياي    93/1ويژه با ضري  همبستگي 
 ر هاا   حوضاه مساحت زير   ا ن قرارمعا ته همبستگي و با 

. چاون  شاد تعيي   ها حوضه ريزعا ته  بي ويژه هر يك از م

شاو ، از    بي ويژه از تقسيم  باي بار مسااحت تعياي  ماي     
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 ر مسااحت  هاا  زيرحوضاه  بي ويژه هر يك از  ضرب حاصل
به آن قسمت از بارش كاه  ر   .شدآن  بي متوسط تعيي  

 آور  بارش مازا  مي به وجو سيل را  جاری وحوضه سطح 
شاو  كاه مقادار آن بارای هار       ارتفا  رواناب( گفتاه ماي  )

 از روش شماره منحناي  S.C.Sبارندگي بر اساس پيشنها  
سپس با استفا ه از ارتفا  رواناب و آيد. مي به  ست [11]

آماد. متوساط    باه  سات  اب حجم روانزيرحوضه مساحت 
با استفا ه از نقشه هام بااران منطقاه و    ها زيرحوضهبارش 

آمد. بارش ساتيانه منطقه  به  ستروش صطوط هم باران 

استخرا  شد. متغير پاسا   حوضه های  نيز از آمار ايستگاه
ت ارتفااا  رواناااب بااه بااارش  هياادروتوژيكي نيااز از نسااب

تري  متغيرهاای   آمد كه يكي از مهم به  ستها زيرحوضه
 رو . پايداری حوزه آبخيز به شمار مي

 ر اي  بخش پن  متغيار رساوب    شا   کیفیت آ::

گياری  انادازه   pH, EC, TH, TDS   ر روز(، تا ) معياق 
متغيرهای مور  نظار از اطوعاات    گيری اندازهشدند. برای 

 ،باا  كوياه، گاراب    ،های گيينك، كماكان، اتموت ايستگاه
 يازان،  هادر، جوساتان  ر ياك  وره      ،گته  ه، شااهرو  

( اساتفا ه شاده اسات. بارای     22 -21ساته )آماری هشت

های تصا في بر اشت ميداني نمونه صورت بهطبيق  ا ها ت
شااده و بااه آزمايشااگاه انتقااال  ا ه شاادند كااه پااس از   

و  ر نهايات   مقايساه  ها های ايستگاهبا  ا ه وتحييل تجزيه
اي  بخش باه  تيال عادم     اتبته آمد. به  ستاعدا  نهايي 

 حاف شد.حوضه تغييرپايری و يكسان بو ن آن  ر تمام 

تبخيار و   گياری  انادازه بارای   شا   تبخیر و تعفر:: 
 استفا ه شده است. تورك تعر  از روش تجربي

های انتخفابی بخف  مسفا ل     معیارها و شا   -:

 [12] (4جدول) اقتصادی، اجتیاعی

 ر ايا  بخاش از چهاار     های جیعیت: شا   ویژگی

متغير استفا ه شده است. متغيرهای رشد ساالنه جمعيت، 
نسابت  ) صاانوار تغييرات جمعيت، تراكم جمعيات و بعاد   

استفا ه شد. رشاد سااالنه    تعدا  جمعيت به تعدا  صانوار(
 كال  باه عبارت است از نسبت تغييرات ساالنه يك جمعيت 

 رصد بيان شاد. تغييارات جمعيات     صورت بهجمعيت كه 

باه   23نيز از نسبت جمعيت  ر ياك ساال معاي  يعناي     
 رصاد بياان    صاورت  باه و  93جمعيت  ر سال پايه يعني 

كم جمعيت از نسبت تعدا  جمعيات باه مسااحت    شد. ترا 
د. همچني  متوسط بعد صاانوار نياز از   آم به  ستمنطقه 

د. تمامي مآ به  ستعدا  جمعيت به تعدا  صانوار نسبت ت
مربوط به ايا  شااص  از آماار نفاوس و      اطوعات و ارقام

 استفا ه شده است. 23سال [ 13] مسك 
 ر ايا  بخاش از متغيرهاای نسابت      شا   سفواد: 
، زنان و مر ان باساوا ، زناان و   سوا ی بيباسوا ی، نسبت 

سوا  استفا ه شده اسات  يمر ان محصل و مر ان و زنان ب
كه اطوعات اي  بخش نيز از آمار نفاوس و مساك  ساال    

 استفا ه شده است. 23
 ر اي  بخش متغيرهاای نارخ اشاتغال و     شا   فقر:
بيكار، مر  وزن شاغل، بار تكفل صات   بيكاری، مر  و زن

و عميكر   ر هكتار محصوالت عمده كشااورزی انتخااب و   
شاادند. بااار تكفاال صااات  از نساابت تعاادا   گيااری اناادازه

جمعيت غير شاغل به جمعيات شااغل  ر ساطح صاانوار،     
سرشماری نفاوس   های يافتهآبا ی و حوزه آبخيز بر اساس 

د. عميكر   ر هكتار محصوالت عمده آم به  ستو مسك  

 هرساااتهكشاااورزی توسااط مراكااز جهااا  كشاااورزی     
 گر  . و اعوم مي گيری اندازه

هاای مهام و    شااص   شا   تغذیه و امنیت غذایی:
تغايه و امنيت غااايي ماور  اساتفا ه     ٔنهي رزمبارزی كه 
گير  مشتمل بر سارانه اراضاي كشااورزی، سارانه      قرار مي

هاا   . محاسبه آناستتعدا   ام و سرانه توتيدات كشاورزی 
نسابت، ساطح اراضاي كشااورزی باه جمعيات        صاورت  به

آبا ی، تعدا   ام به جمعيت آبا ی و ميازان توتيادات باه    
 د.آم به  ستجمعيت آبا ی 
 ر ايا  بخاش اطوعاات     عدالت و مسفاوا:: شا   

توتيادی و   های اجتماعي و مربوط به نقش زنان  ر فعاتيت
های عيمي  و سطح توانمندی بر ار بهرههمچني  آمار زنان 

تحقيق مور  مطاتعاه و  شان  ر اي   و  رجه سوا  و آگاهي
گااری قرار گرفت. اطوعات اي  بخاش نياز از آماار    ارزش

 استفا ه شده است. 23ك  سال سرشماری نفوس و مس

 ر بحاث ماتكيات مختيا  زماي       شا   مالکیفت: 
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از تحاظ قانوني و عرفي وجاو   ار .   يتوجه قابلاصتوفات 
هاای تحقيقااتي   رصد ماتكيت صصوصي و مياي از پاروژه   

 [.11] اند قبيي و آمارنامه جها  كشاورزی استخرا  شده

 دهی(امتیاز) هادهی شاص ارزش .2 .2 .2

بهتري  حاتت، ارزش بيشينه و بادتري    كه زمانيات : 
حاتت ارزش كمينه را  اراست:  ر اي  حاتت ارزش واقعاي  

. تقسايم بار اصاتوف    شاو   مياز ارزش كمينه  امنه كسر 
 81ميااان ارزش بيشااينه و ارزش كمينااه  امنااه شااده  ر 

ساپس باا مبناای امتيااز طبقاه جماع       شاو  و  يضرب ما 
 ر هنگام توتد  ايرانبرای مثال اميد به زندگي  ر  شو .مي
كه آن را  ر  امنه متوسط قارار  ( 1جدول ) استسال  99
  هد. محاسبه به اي  صورت است:مي

99)ارزش واقعي( -91)ارزش كمينه( =9  

91)ارزش بيشينه( -91)ارزش كمينه( =11  
9/1=11/9  

2=81×9/1  
91+ )پايه امتياز  امنه( 2 =92  

كه بهتاري  حاتات ارزش كميناه و بادتري       ب: زماني
حاتت ارزش بيشينه را  اراست:  ر اي  حاتت ارزش واقعي 

شاو . تقسايم بار اصاتوف      از ارزش كمينه  امنه كسر مي
 81ميااان ارزش بيشااينه و ارزش كمينااه  امنااه شااده  ر 

شو .  شو  و سپس از امتياز باالی طبقه كسر مي ضرب مي
( كه آن 8جدول ) باشد مي% 54برای مثال تراكم جمعيت 
 هد. محاسبه به ايا  صاورت    را  ر طبقه متوسط قرار مي

 است:
54)ارزش واقعي( -53)ارزش كمينه( = 9  
91)ارزش بيشينه( -53)ارزش كمينه( = 3  

2/1 = 3  /9  
19 =81× 2/1  

21)امتياز باالی طبقه( -19 = 99  

 برای شا   امید به زندگی IUCNروش  بندی طبقه. 1جدول 

 سال() تولدامید به زندگی در هنگام  مقیاس باالی باند باند

 23 111 صوب

 93 21 قابل قبول

 91 91 متوسط

 91 91 ضعي 

 93 81 بد

 83 1 پايه

 

 برای تراکم جیعیت IUCNبندی روش  . طبقه2جدول 

 تراكم جمعيت % مقياس باالی باند باند

 13 111 صوب

 53 21 قابل قبول

 91 91 متوسط

 93 91 ضعي 

 31 81 بد

 33 1 پايه
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 نتایج. 3
 ر حاتاات كيااي  و بحااث رفاااه انسااان و پايااداری     

.  ر بخاش رفااه   شاد بررساي   IUCNاكوسيستم  ر روش 

متغياار ارزيااابي و  99شاااص  و  11انسااان  و معيااار و 

شادند.  ر بخاش پاياداری اكوسيساتم چهاار       گيری اندازه

 گياری  انادازه متغيار ارزياابي و    53شاص  و  11معيار و 

 ر بخاش   .آماده اسات   9و  5 ر جاداول   كه نتاي  شدند

اكوسيسااتم متغيرهااای  رصااد صاااك تخاات، فرسااايش و 

ای، و بوتاه  IIIرسوب ويژه، رساوب كال، گياهاان كاوس     

 رصد گياهان سمي، پاس  هيدروتوژيكي، تبخيار و تعار    

 عنوان بهواقعي،  بي ويژه و متوسط، حجم و ارتفا  رواناب 

عوامل منفي و بقيه مثبت  ر نظر گرفتاه شاده اسات.  ر    

بخش اجتماعي متغيرهای رشد ساالنه و تغييرات و تاراكم  

ساوا ی، مار ان و زناان    نسابت باي   جمعيت، بعد صانوار،

ا ، نارخ بيكااری، مار ان و زناان بيكاار، باار تكفال        سوبي

عوامال   عناوان  باه بار ار  صات ، ماتكيت ميي و زنان بهاره 

 منفي و بقيه مثبت  ر نظر گرفته شده است.

 های منتخب دهی به شاص  . نتایج ارزش1 .3
با توجه به اينكاه بعضاي از متغيرهاا  ارای مقيااس و     

از  حوضااهبناادی صاصااي نبو نااد و يااا  ر كاال     رجااه

مثل كيفيت آب و يا ) پايری يكساني برصور ار بو ندتغيير

نظر ها صرف  هي به آنهای روستايي و ...( از ارزشنو  راه

ها استفا ه نشده است.  شده است و  ر ارزيابي پاياني از آن

افاازار   هااي هاار شاااص  بااا اسااتفا ه از ناارم روش ارزش

Wellbeing Score     ازبنادی  امتي 111بر مبناای صافر تاا

شده و برای هر شاص  با توجه باه معياار تغييارات آن از    

 های حسابي استفا ه شده است. ميانگي 

هااا از روش  آور ن ارزش شاااص  بااه  ساات جهاات 

گيری حسابي  ر هر بخش و به تفكيك هر معياار  ميانگي 

 3استفا ه شد كه نتاي  بخش اكوسيستم به شرح جادول  

 9ه شارح جادول   و نتاي  بخش اقتصاا ی و اجتمااعي با   

 باشد. مي

( شااص   3جادول  ) شاو  طور كه مشاهده ماي  همان

گياهااان ساامي كااه يكااي از عواماال منفااي  ر پايااداری   

آياد باا كمتاري  مقادار  ر  و      ماي  حسااب  باه اكوسيستم 

كه نشاان از ماديريت صاوب پوشاش      ,D1 D2زيرحوضه 

كاه يكاي از عوامال    باشد و شاص  ظرفيت چرا گياهي مي

آيد با بيشاتري    مي حساب بهاكوسيستم مثبت  ر پايداری 

 شوند. مشخ  مي DINT1مقدار  ر زيرحوضه 

 هد كاه زيار    ( نشان مي3جدول ) وضعيت كميت آب

از وضعيت قابل قبول و سه زيرحوضه  يگار از   D1حوضه 

وضعيت متوسط برصور ارند كه نشاان از پاياداری نسابي    

باشاد. وضاعيت    ماي  1منابع آب  ر حوزه آبخيز زيدشات  

 هد كاه  و زيرحوضاه    ( نشان مي3جدول ) بخير و تعر ت

D1, D2    از وضعيت متوسط و  و زيرحوزه آبخياز  يگار از

وضعيت ضعي  برصور ارند كه نشان از پايداری به نسابت  

تبخير و تعار  از عوامال منفاي  ر     چراكهباشد،  صوب مي

 باشاد. وضاعيت تركيا  گيااهي     پايداری حوزه آبخيز ماي 

 هااد كاه هار چهاار زيرحوضااه از     ماي نشاان   (3جادول  )

باشند كه نشان از پاياداری   وضعيت متوسطي برصور ار مي

( نشاان  3جادول  ) ایباشد. وضعيت تناو  گوناه   نسبي مي

از وضااعيت متوسااط و سااه  D1 هااد كااه زيرحوضااه  مااي

زيرحوضه  يگر از وضعيت قابل قبول برصور ارند كه نشان 

 تياد عيوفاه  باشاد. وضاعيت تو   از پايداری قابال قباول ماي   

از  DINT2 هااد كااه زيرحوضااه   ( نشااان مااي3جاادول )

وضعيت متوسط و سه زيرحوضاه  يگار از وضاعيت قابال     

باشاد.   قبول برصور ارند كه نشان از پايداری قابل قبول مي

 هاد كاه هار     ( نشان مي3جدول ) وضعيت حفاظت صاك

باشاند   چهار زيرحوضه از وضعيت متوسطي برصاور ار ماي  

 باشد. ی نسبي ميكه نشان از پايدار

  

  



 1543پاييز ، 5، شماره 94منابع طبيعي ايران،  وره جيه رتع و آبخيز اری، مم

 

 338 

 ها در بخ  اکوسیستم ها و متغیرهای انتخابی و هیچنین مقدار آن معیارها و شا  . 3جدول 

هازیرحوضهمقدار در    

 DINT1 DINT2 D1 D2 عالمت متغیر شا   معیار

ك
صا
ی 
دار
پاي
ار 
عي
م

 

 شاص  حفاظت صاك

 Bi 89 12 51 89  رصد بقايای گياهي

 St 11 13 9 11  ر صد سنگ و سنگريزه

 Cr 99 91 99 95  رصد تا  پوشش

 Co 92 99 25 94  رصد پوشش صاك

 So 88 89 19 81  رصد صاك تخت

 شاص  فرسايش

 و رسوب

 Se 951 338 484 894 (m3/Km2/y)فرسايش ويژه 

 Ss 189 895 891 199 (m3/Km2/y)رسوب ويژه 

 St1 8351 9883 9323 1989 (m3/y) كلرسوب 

ي
اه
گي
ش 
وش
ی پ
دار
پاي
ار 
عي
م

 

 شاص  تنو 

 زيستي

Sh 9/5 وينر( -شانون) ای گونهتنو    2/5  8/5  3/5  

Si 3/1 سيمپسون() يكنواصتي  33/1  58/1  54/1  

 Ti 9 9 8 3 تعدا  تيا

 شاص 

 كوس سني

ساته كي، گياهان  A(رصد ) An 13 19 19 19 

چندساته، گياهان  P(رصد ) Pr 23 29 29 29 

 شاص 

 تركي  گياهي

 صوراكي صوشكوس 

I 19 13 19 15 

II 83 83 81 89 

III 39 39 39 39 

 Fr 39 91 33 33 فرم رويش

 

  
Gr 51 89 58 55 

Sr 15 15 19 18 

 Po 19 11 19 19  رصد گياهان سمي شاص  گياهان سمي

 شاص  توتيد

 Pu 153 113 199 199 (kg/ha)توتيد 

 Sc 99 38 28 95 (kg/ha)ذصيره كرب  

 Fa 38 31 91 31 (kg/ha)عيوفه قابل  سترس 

 Gc 854 149 839 893 ظرفيت چرا )واحد  امي( شاص  ظرفيت چرا

ب
ع آ
ناب
ل م
سي
تان
ر پ
عيا
م

 

 شاص 

 كميت آب

 Ar 1945 1532 1199 1139 مساحت به هكتار

Sd 189/1 (m3/s) بي ويژه   185/1  181/1  181/1  

Sa 93/1 (m3/s) بي متوسط   58/1  89/1  83/1  

 Vr 9195811 5351211 5991111 9528811 (m3)حجم رواناب 

Er 89/1 (m)ارتفا  رواناب   89/1  5/1  52/1  

Pa 43/949 (mm)متوسط بارش   95/389  8/911  93/993  

Prx 31/1 (m)بارش   34/1  99/1  9/1  

Hr 92/1 پاس  هيدروتوژيكي  99/1  99/1  33/1  

 شاص  كيفيت آب

Su 51/191 ت   ر روز() معيقرسوب   51/191  51/191  51/191  

TH(mg/l) Th 89/898  89/898  89/898  89/898  

pH Ph 24/9  24/9  24/9  24/9  

EC(mmhos/cm) Ec 14/348  14/348  14/348  14/348  

TDS(mg/l) Td 23/599  23/599  23/599  23/599  

يم
اقي
 و 
هوا
ار 
عي
م

 

 شاص   ما

Ta 5/4 (cمتوسط  ما )  9/2  9/9  4/9  

 Ep 529 541 918 549 (mm) كتبخير و تعر  واقعي به روش تور
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 در بخ  اجتیاعی و اقتصادی ها آنو متغیرهای انتخابی و هیچنین مقدار  ها شا  معیارها و . 4جدول 

 مقدار 

 زيدشت سنگب  كونك عومت متغير شاص  معيار

 معيار توسعه و نيازهای اجتماعي

 جمعيت یها يژگيوشاص  

 A1 8 9 1 رشد ساالنه جمعيت % 

 A2 119 898 181 تغييرات جمعيت% 

 A3 91 24 39 %تراكم جمعيت 

 A4 5 3 5 تعدا (صانوار )بعد  

 شاص  سوا 

 B1 29 48 48 %یباسوا نسبت  

 B2 92 99 99 زنان باسوا %

 B3 38 39 35 مر ان باسوا %

 B4 51 99 94 زنان محصل%

 B5 91 35 31 مر ان محصل%

 B6 19 2 2 %سوا ی بينسبت  

 B7 82 99 84 %سوا  بيمر ان 

 B8 98 39 91 %سوا  بيزنان 

 شاص  فقر

 C1 99 89 54 نرخ اشتغال%

 C2 89 3 15 نرخ بيكاری%

 C3 21 91 32 مر ان بيكار%

 C4 81 91 98 زنان بيكار%

 C5 48 49 43 مر ان شاغل%

 C6 2 9 3 زنان شاغل%

C7 33/1 بار تكفل صات   19/1  13/1  

 C8 33 35 95 عميكر   ر هكتار محصوالت عمده كشاورزی

 شاص  تغايه و امنيت غاايي

D1 9/1 هكتارسرانه اراضي كشاورزی به   23/1  99/1  

D2 9/9 سرانه تعدا   ام  5/1  48/1  

D3 9/1 سرانه توتيدات كشاورزی  8/1  9/8  

 شاص  عداتت و مساوات

 E1 95 22 24 %بر ار بهرهزنان 

 E2 2 9 3 زنان شاغل%

 E3 92 99 99 زنان باسوا %

 شاص  ماتكيت معيار عوامل حقوقي و قانوني
 F1 92 91 91 ماتكيت صصوصي%

 F2 38 91 91 ماتكيت ميي %
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 IUCNمنتخب در بخ  اکوسیستم به روش  های شا  ارزش  .5جدول 

ها شاص   DINT1 DINT2 D1 D2 

 31 33 95 92 شاص  حفاظت صاك

 93 81 35 99 شاص  فرسايش و رسوب

 91 31 93 92 ای گونهشاص  تنو  

 91 91 95 91 شاص  كوس سني

 91 91 95 98 شاص  تركي  گياهي

 12 12 54 89 شاص  گياهان سمي

 99 94 39 95 شاص  توتيد

 28 25 99 24 شاص  ظرفيت چرا

 39 91 34 39 شاص  كميت آب

 91 93 54 59 شاص  تبخير و تعر 

 

 IUCNمنتخب در بخ  مسا ل اقتصادی و اجتیاعی به روش  های شا  ارزش . 6جدول 

 زيدشت كونك، سنگب  شاص 

 99 98 جمعيت یها يژگيوشاص  

 99 32 شاص  سوا 

 39 34 شاص  فقر

 31 59 شاص  تغايه و امنيت غاايي

 51 91 شاص  عداتت و مساوات

 91 39 شاص  ماتكيت

 

 هاد   ( نشان ماي 3جدول ) و رسوبوضعيت فرسايش 

از  D1از وضعيت قابل قبول و زيرحوضه  D2كه زيرحوضه 

وضعيت ضعي  و  و زيرحوضه  يگر از وضاعيت متوساط   

برصور ارند كه نشان از ناپايداری حوزه نسبت به فرسايش 

 هاد كاه    ( نشان مي3جدول ) است. وضعيت ظرفيت چرا

زيرحوضاه  از وضعيت قابل قبول و سه  DINT2زيرحوضه 

 يگر از وضعيت صوب برصور ارناد كاه نشاان از پاياداری     

جادول  ) وضعيت كوس سني گياهاان  هد.  زيرحوضه مي

 هد كه هر چهار زيرحوضه از وضاعيت قابال    نشان مي (3

 هاد.   قبول برصور ارند كه نشاان از پاياداری حوضاه ماي    

 هاد كاه  و    نشاان ماي   (3جدول ) وضعيت گياهان سمي

ز وضعيت بد و  و زيرحوضاه  يگار از   ا D1, D2زيرحوضه 

وضعيت ضعي  برصور ارناد كاه نشاان از پاياداری حاوزه      

 آبخيز باشد.

( شااص   9جادول  ) شاو  طور كه مشاهده ماي  همان

های جمعيات كاه يكاي از عوامال منفاي  ر رفااه        ويژگي

آياد باا بيشاتري  مقادار  ر      ماي  حسااب  باه زندگي انسان 

عيات و كااهش   نظمي جم روستای زيدشت كه نشان از بي

ميزان پايداری و شااص  عاداتت و مسااوات كاه يكاي از      

آياد باا    ماي  حسااب  باه عوامل مثبت  ر رفاه زندگي انسان 

كمتري  مقدار  ر روستای زيدشت كاه نشاان از ناابرابری    

 شوند. اجتماعي بي  زن و مر  است مشخ  مي
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كه   هد مينشان  (9)جدول  وضعيت عداتت و مساوات

روسااتای زيدشاات  ارای وضااعيت ضااعي  و روسااتاهای  

كونك و سنگب   ارای وضعيت متوسط هستند كه نشاان  

. باشاد  مياز نابرابری اجتماعي و كاهش رفاه زندگي انسان 

كاه روساتای     هاد  ماي نشاان   (9جادول  ) ساوا  وضعيت 

زيدشت از وضاعيت قابال قباول و روساتاهای سانگب  و      

 ارند كه نشان از پايداری كونك از وضعيت متوسط برصور

ساوا  بار تماام     چراكاه صوب و رفاه زندگي بيشتر اسات،  

جوان  انسان اثرگاار است و انسان را به سمت پيشرفت و 

 (9جادول  ) جمعيت. وضعيت [9]  هد ميتكنوتوژی سو  

كه هر ساه روساتا از وضاعيت قابال قباول        هد مينشان 

ماور   حوضه برصور ارند كه نشان از ناپايداری جمعيت  ر 

جمعيت زيا  پاياداری اكوسيساتم را    چراكه، باشد مينظر 

و ناپاياداری   زناد  مينيازهای روزانه صو  برهم  تثمي برای 

وضااعيت تغايااه و امنياات اكوسيسااتم را بااه همااراه  ار . 

كاه روساتای زيدشات از      هد مينشان  (9)جدول  غاايي

وضعيت متوسط برصور ار است كه نشان از پايداری نسبي 

و روستای كونك و سنگب  از وضعيت ضاعي  برصاور ار   

تغايااه  ر  ٔنااهي رزمهسااتند كااه نشااان از ناپايااداری باااال 

كاه هماي  عامال شارو       باشاد  ماي روستاهای مور  نظر 

 فقاارناپايااداری اكوسيسااتم را بااه همااراه  ار . وضااعيت  

كاه هار ساه روساتا از وضاعيت        هد مينشان  (9جدول )

كاه نشاان از پاياداری نسابي      باشند ميمتوسط برصور ار 

نشاان   (9جدول ) زمي اكوسيستم است. وضعيت ماتكيت 

كه هر سه روساتا از وضاعيت متوساط برصاور ار       هد مي

 كه نشان از پايداری نسبي اكوسيستم است. باشند مي

ش مساائل اقتصاا ی و   هاای مرباوط باه بخا     ر نقشه

باا هام  ر نظار     Dint2, D1, D2زيرحوضاه  اجتماعي سه 

روستای زيدشت  تحت ماتكيتگرفته شد. به اي   تيل كه 

باشند. همچني   و روستای سنگب  و كوناك هام  ر   مي

گياری  اند كه از طريق ميانگي واقع شده Dint1زيرحوضه 

 آمد. به  ستحسابي ارزش نهايي بي   و روستا 

اكوسيساتم و همچناي     هاای  شاص نتاي  معيارها و 

اقتصا ی و اجتماعي  ر اي  تحقيق  ر ارزياابي   های مؤتفه

كه  ر  گونه همان. اند قرارگرفتهپايداری با هم مور  بررسي 

بيان شد، اسااس ارزياابي و مقايساه     ها روشبخش موا  و 

اجتمااعي بار    -عميكر  معيارهای اكوسيساتم و اقتصاا ی  

بو ه اسات كاه روش سانجش آن باا      IUCN مبنای روش

استفا ه از قابييت بارومتر پايداری انجام شاده اسات. ايا     

و مياانگي    Xبارومتر معيارهاای اكوسيساتم را  ر محاور    

 ر پاان   Yمعيارهااای اقتصااا ی و اجتماااعي را  ر محااور 

محدو ه بد، ضعي ، فقير، قابل قبول و صوب مور  مقايسه 

 . هد ميقرار 

نماو ار فشارسان  پاياداری از نتااي  تيفيقاي       9 شكل

اكوسيسااتم و شاارايط زناادگي اجتماااعي و  هااای شاااص 

را نشان  1آبخيز زيدشت های حوزه  زيرحوضهاقتصا ی  ر 

 ر وضاعيت   DINT1زيرحوضاه  .  ر ايا  شاكل    هاد  مي

 يگار  ر  زيرحوضه نز يك به قابل قبول قرار  ار ، اما سه 

هار چهاار    يطاوركي  باه قارار  ارناد.    تاری  پاايي  وضعيت 

. همچنااي  انااد قرارگرفتااه ر شاارايط متوسااط زيرحوضااه 

معيارهای اقتصاا ی و اجتمااعي هار ساه روساتا نياز  ر       

 .اند قرارگرفتهشرايط متوسط 

تري  مشكوتي كه عامل كاهش ساطح پاياداری    عمده

بو ه اسات، تاثثير عميكر هاای     1 ر حوزه آبخيز زيدشت 

طااور  بااه كااه آنهای طااور مسااتقيم و فرآينااد انساااني بااه

غيرمستقيم به از  ست رفت  قابييت توتيادی اكوسيساتم   

ماديريت عيماي    بار  هيتكصتم شده است. اما اي  حوضه با 

 انشگاه تهران ) انشاكده مناابع طبيعاي( توانساته اسات      

سطح پايداری را  ر حاتت تعا ل نگه  ار .  ر صورت حال  

 زماان  مادت تاوان  ر   مشكوت اجتمااعي و اقتصاا ی ماي   

طور كامال   كوتاهي سومتي اكوسيستم و رفاه انساني را به

باارومتر پايااداری حاوزه آبخيااز    3تضامي  نماياد. شااكل   

هااا  ر هاار  و بخااش  را كااه از تيفيااق معيااار  1زيدشاات

 آماده   سات  باه اكوسيستم و مسائل اقتصا ی و اجتمااعي  

متوساط( قارار  ار .   )  هد كه  ر وضعيت تعا ل نشان مي

و امتيااز نهاايي بارای     31اكوسيساتم   امتياز نهايي بارای 

 است. 94مسائل اقتصا ی و اجتماعي 
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 1حوزه آبخیز زیدشت های زیرحوضهدر  IUCNفشارسنج پایداری  .4شکل 

 

 

 1حوزه آبخیز زیدشت  کل در IUCN به روش بارومتر پایداری. 5 شکل

 

 گیرینتیجهبحث و . 4
هاای اجراياي  ر حاوزه     نتاي  اي  تحقيق با نتاي  طرح

های اجراياي  ر   آبخيز جنگيي صيرو كنار  ر ايران و طرح

هاای   آفريقا و آسيای جنوبي  ر بخش معيارهاا و شااص   

مسائل اقتصا ی و اجتماعي مطابقات  ار . اماا  ر بخاش    

های منتخا  تاا    متغيرهای اكوسيستم، معيارها و شاص 

حاوزه آبخياز صاو      چراكاه حدو ی با هم مطابقت  ارند، 
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باشد و بنابراي  معيارها   ربرگيرنده اكوسيستم جنگيي مي

تر صواهاد باو .    ه آبخيز بيشتر و متنو های حوز و شاص 

بعضااي از متغيرهااا  ر  گيااری اناادازهمشااكوتي كااه باارای 

های مختي  مور  اشاره باو ه اسات نياز بارای ايا        طرح

تحقيق پيش آمده اسات. بيشاتر ايا  مشاكوت  ر تماام      

 های  ا هبو ن و هزينه زيا  و عدم  بر زمانمطاتعات شامل 

متغيرهاا باو ه اسات. بعضاي از      گيری اندازهمناس  برای 

هااا  متغيرهااا نيااز قابيياات كمااي شاادن ندارنااد كااه از آن 

شده اسات. طارح اجراياي  ر آفريقاا و آسايای       نظر صرف

انجام گرفته است، وتي  ر ايا    ای منطقهجنوبي  ر سطح 

باو ه اسات   ای  حوضهتحقيق و طرح صيرو كنار  ر سطح 

شاان  را  ر هر بخش و ساطحي ن  IUCNكه توانايي روش 

ارزياابي پاياداری باا  ر نظار گارفت        يطوركي به هد.  مي

كاری بسيار  شوار و پرهزينه حوضه بر  مؤثرتمامي عوامل 

بايد بعضي از عوامال را كاه اثار     ناچار بهاست كه  بر زمانو 

 كمتری  ارند  ر نظر نگرفت.

 ر بخش اكوسيستم برای شاص  منابع آب، با اجرای 

تاااوان پاسااا   عميياااات بيوتاااوژيكي و مكاااانيكي ماااي 

هيدروتوژيكي را كه يكاي از متغيرهاای كااهش پاياداری     

توان  باي و حجام روانااب را نياز      است كم كر . حتي مي

كمك كار . بارای   حوضه كاهش  ا  و به افزايش پايداری 

  برگاان كاه تاا     تاوان از پها   شاص  حفاظت صاك ماي 

پوشش بهتری  ارند استفا ه كار  و ميازان  رصاد صااك     

تخت را كه يكي از متغيرهاای منفاي حفاظات صااك باه      

رو  كاهش  ا . فرساايش و رساوب كاه يكاي از      شمار مي

عوامل اصيي  ر كاهش پاياداری حاوزه آبخياز باه شامار      

توان با اجرای عمييات مكانيكي و بيوتاوژيكي   رو  را مي مي

تااري   بااه نااو  منطقااه كاااهش  ا . يكااي از اصااييبسااته 

 1هاا  ر كااهش پاياداری حاوزه آبخياز زيدشات        شاص 

 باشد. مقا ير زيا  فرسايش و رسوب مي

 ر بخش انساني، شاص  تغايه و امنيت غاايي باعاث  

كاهش پايداری  ر اي  بخش باو ه اسات.  ر ايا  راساتا     

ي  هاای ناو   توان سرانه توتيدات كشااورزی را باا روش   مي

افزايش  ا ه و سطح پايداری را بهبو  بخشيد و همچناي   

سرانه تعدا   ام را با توجه به ظرفيت چرا و توتياد عيوفاه   

افزايش  ا ه و سطح پايداری را  1 ر حوزه آبخيز زيدشت 

به حد قابل قبول رسااند. شااص  جمعيات نياز يكاي از      

تاوان   عوامل كاهش پايداری  ر بخش انساني است كه ماي 

، رشاد سااالنه   زا ووتاد كنترل كر . از طريق كاهش  آن را

كناد و تغييارات جمعيات ثابات      جمعيت كاهش پيدا ماي 

ماند و تراكم جمعيت و بعاد صاانوار نياز كااهش پيادا       مي

كنند كه همه اي  عوامال  ر جهات افازايش پاياداری      مي

نياز  حوضاه  باشند. شاص  عداتت و مسااوات  ر ايا     مي

 ر بخش انساني بو ه است.  يكي از عوامل كاهش پايداری

و افازايش  رصاد زناان     بار ار  بهاره با كاهش  رصد زناان  

توان اي  شاص  را بهبو  بخشيد و باه پاياداری    شاغل مي

مطيوب  ست پيدا كر . شااص  فقار نياز باعاث كااهش      

توان با افازايش نارخ اشاتغال از     پايداری شده است كه مي

ش  ا  و های شغيي جدياد آن را كااه   طريق ايجا  فرصت

 مور  نظر را افزايش  ا .حوضه ميزان پايداری 

 باه  محققاان  از گروهاي  اجتمااعي،  پايداری تعري   ر

 عاداتت : اناد  كار ه  اشااره  كننده تعيي  و اصيي چهارعنصر

 .[14] امنيات  و مشاركت اجتماعي، همبستگي اجتماعي،

 باا  تاومم  و برابار  های فرصت چون هايي مؤتفه معنا، اي   ر

 و تعااون  باا  هماراه  زندگي ،ها انسان تمامي برای پيشرفت

 جهات   ر افارا   تماامي  بارای  برابار  های فرصت همكاری،

 و امرارمعااش  امنيات  هماراه  به اجتماعي های نقش ايفای

 طبيعاي،  مخااطرات  برابار   ر انساني های سكونتگاه ايمني

توسعه  [.9د ]ان قرارگرفته اجتماعي پايداری سنجش مبنای

پايدار بر آن است تا از طريق توساعه اقتصاا ی، پيشارفت    

محيطاي، جامعاه انسااني را     پاايری  مسئوتيتاجتماعي و 

 نيايي صوب، زيست پاير و  وام يافتني رهنماون   یسو به

ساز .  ر اي  معنا، هسته مركزی مفهوم پايداری بر حفاظ  

استوار اسات و  ر حقيقات    ای سرمايهو نگاهداشت ذصاير 

چاون   ای سارمايه توسعه پايدار چيزی جاز حفاظ ذصااير    

  يسااتنساارمايه انساااني، اجتماااعي، طبيعااي و اقتصااا    

 (.9شكل )
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حوضاه   ر ايا    IUCNسنجش پايداری با فشارسان   

توانسته است ارزياابي متوساطي از روناد توساعه كماي و      

 باه  سات  كيفي اكوسيستم و مطيوبيت رفاه زندگي انسان 

 یهاا  شااص   هد. نتاي  اي  تحقيق از تحااظ معيارهاا و   

منتخ  با توجاه باه كيفيات و كميات اطوعاات و  قات       

اتبتاه  ) يرانا ر ساير مناطق  تواند يمتوتيد شده  های  ا ه

مشابه با حوزه مور  نظر( قابل تعميم باشد. برای رسايدن  

ماور  نظار از تحااظ    حوضاه  قباول باياد   به پايداری قابال 

اكوسيستم و مسائل اقتصا ی و اجتماعي پيشرفت كناد و  

پيشاي بگيار .     ر آن قارار  ار   كه فعوًتعا تي  ر حاتت 

ي  زنادگي  تاثم اي  شارايط باا حفاظات از اكوسيساتم و     

. باا توجاه باه    گار    يما نشينان ميسر مطيوب برای آبخيز

 رو  يما انتظاار  حوضه عمييات آبخيز اری انجام گرفته  ر 

كه بخش اكوسيستم به حد پايداری مطيوب برسد و بارای  

پايدار باشد بايد بخاش اقتصاا ی و اجتمااعي    حوضه آنكه 

قرار گير  و با اقداماتي جهات ارتقاا ساطح     مور توجهنيز 

 به آن  ست پيدا كر . توان يمزندگي مر م 

مطاتعه حاضر بارای اوتاي  باار  ر اياران و جهاان  ر      

آبخيز طاتقان  های حوزهسطح حوزه آبخيز و  ر يكي از زير

 اتگاو بارای سااير    عناوان  به تواند يمانجام گرفته است كه 

كشور مطابق باا  های حوضهمحققي  كه بخواهند  ر  يگر 

ام مطاتعااتي انجا   1زيدشات  حوضاه  اتگوی آب و هاوايي  

جهات آگااهي از وضاعيت     هند مور  استفا ه قرار گير . 

كاه ماور     ييهاا  عرصاه  شاو   يما روند پايداری، پيشنها  

سال مور  ارزياابي   11 گاشتبعد از  اند قرارگرفتهمطاتعه 

كاه  ر بخاش    شاو   يمپيشنها  قرار گيرند.  گيری اندازهو 

بيشتری  ر  یها شاص معيارهای عوامل حقوقي و قانوني 

كه  ر اي  تحقيق به  تيل عدم همكااری   نظر گرفته شو 

انتخاابي  ر ايا     یهاا  شااص  مرتبط بيشتر  یها سازمان

 بخش حاف شدند.
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