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چكیده 
به عنوان  و  تشکیل  مختلف  بوم سازگان هاي  از  آبخیز  حوزه 
مي شود.  گرفته  نظر  در  جامع  مدیریت  مطالعات  انجام  واحد 
بهبود  جهت  در  مخرب  فرآیندهاي  شناسایي  با  جامع  مدیریت 
بر  به فشار مضاعف  توجه  با  بوم سازگان عمل مي کند.  خدمات 
بوم سازگان هاي مختلف و تخریب آن ها، کارشناسان و محققان در 
مدیریتي  الگوي  بوم سازگان ها، یک  به منظور حفظ  تالش هستند 
از  بعضي  طرفي،  از  دهند.  ارائه  آبخیز ها  سالمت  براي  جامع 
فشارهاي وارد بر بوم سازگان ها در وضعیت کنوني قابل مشاهده 
است. اما تعدادي از فشارها هستند که به تازگي پدیدار مي شوند 
و اثرات آن ها در وضعیت منابع طبیعي ممکن است مدت ها طول 
بکشد تا نمود پیدا کند. بنابراین شناسایي این فشارها و پیشران  ها 
و اثرات آن ها براي ارائه راهکارهاي عملیاتي بهینه ضروري است. 
در همین راستا، به منظور کاهش فشار و بهبود شرایط حوزه آبخیز 
زاینده رود طرح ها و مطالعات مختلفي صورت گرفته است. حوزه 
آبخیز زاینده رود در منطقه مرکزي ایران از مناطقي است که داراي 
مسئله ناپایداري منابع آب است. در واقع، تنش آبي و خسارات 
محیط زیستي جبران ناپذیري که به حوزه آبخیز زاینده رود و کشور 
وارد شده است، سالمت حوزه آبخیز را به خطر و انجام پژوهش 
راه  نقشه  تبیین  با  پژوهش حاضر  لذا،  مي کند.  توجیه  را  حاضر 
زاینده رود  آبخیز  حوزه  سالمت  وضعیت  بهبود  دنبال  به  کلي، 
این  واقع،  در  است.  مناسب  مدیریتي  تصمیم  یک  به  رسیدن  و 
الگو مي تواند به عنوان هسته اصلي و الگوي بنیادي در مدیریت 
جامع حوزه هاي آبخیز به کار گرفته شود. اهداف و راهکارهاي 
را  زاینده رود  آبخیز  حوزه  در  درست  مدیریت  مسیر  پیشنهادي، 
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تعیین مي کند. هم چنین، ذي نفعان مي توانند با توجه به ترجیحات 
و شرایط موجود، اقدامات و فعالیت هایي را به صورت مشارکتي 

برنامه ریزي و اجرا نمایند.
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مقدمه 
و  خاکي  آبي،  مختلف  بوم سازگان هاي  از  متشکل  آبخيز  حوزه 
حاشیه زي است و به عنوان واحد انجام مطالعات مدیریت جامع در 
عملکرد  و  ساختار  داراي  بوم سازگان  هر   .]30[ مي شود  گرفته  نظر 
مربوط به خود است. ساختار بوم سازگان مربوط به مجموع گونه ها، 
ترکیب، جمعیت، ساختار جامعه و روابط دروني آن ها، فرم آب، هوا، 
بوم سازگان  اما عملکرد  است،  گیاهان و جانوران  خاک و زیستگاه 
مربوط به خصوصیات سیستم یا فرآیندهایي است که بین یک یا چند 
بوم سازگان،  عملکرد  و  ساختار  این   .]6[ مي دهد  روي  بوم سازگان 
لذا  ارزش است ]12[.  تولید مي کند که داراي  را  کاالها و خدماتي 
توسعه مدل ها و روش هاي تحلیلي جدید و نوآوري و ابتکاراتي نظیر 
سیستم هاي طبقه بندي خدمات بوم سازگان در سطح بین المللي مانند 
ارزیابي بوم سازگاني هزاره از آن جمله اند. در چار چوب پیشنهادي 
ارزیابي بوم سازگان، بوم سازگان ها از منظر خدماتي که براي جامعه 
فراهم مي سازند دیده مي شوند و خدمات بوم سازگان منافعي هستند 
که افراد از بوم سازگان به دست مي آورند و به منظور ایجاد ارتباط بین 
خدمات بوم سازگان و رفاه انساني، آن ها را در چهار طبقه خدمات 
تولیدي3، تنظیمي4، فرهنگي 5و حمایتي 6حیات تقسیم کرده اند ]20[.

تأثیر  تحت  جهان  سطح  در  بوم سازگان ها  امروزه  طرفي،  از 
فعالیت هاي انساني و تغییر اقلیم قرار گرفته و با افزایش جمعیت و 
توسعه فعالیت هاي اقتصادي در حال تخریب شدید هستند ]18[. به هر 
تقدیر و با وجود این فشارها، حفظ بوم سازگان سالم7 براي خدمات 
از  جلوگیري  و  انساني  جامعه هاي  براي  ثابت  و  پایدار  کاالهاي  و 
و  خاک  منابع  جامع  مدیریت  و  زمین  تخریب  فزوني  به  رو  روند 
به طور  سالم  بوم سازگان هاي  ]28[. ضمن اینکه،  است  ضروري  آب 

3. Provisioning Services
4. Regulating
5. Cultural
6. Life Supporting Services
7. Healthy ecosystem
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طبیعي پویا هستند و اغلب توانایي حفظ سالمت خود را دارند. با 
این حال، در بسیاري از بوم سازگان ها به دلیل تغییر کاربري اراضي، 
افزایش بي رویه سطح برداشت آب زیرزمیني، ساخت سدها و غیره 
مي تواند  مسئله  این  که  است  شده  اختالل  دچار  طبیعي  رژیم  این 
باعث افزایش آسیب پذیري حوضه شود ]7 و 36[. از آنجا که تخریب 
اجتماعي  و  اقتصادي  پیامدهاي  آبخیز  حوزه  یک  بوم سازگان هاي 
زیانباري را در پي دارد، طي دهه هاي اخیر گرایشي عمومي نسبت 
به ارزیابي شرایط نسبي یا سالمت و پایداري آبخیز1 در مقیاس ملي 
و محلي دیده مي شود ]8[. سالمت آبخیز توانایي آبخیز براي حفظ 
ساختار، خود تنظیمي و بازیابي توانایي آبخیز بعد از بروز تنش است 
محیط  مدیریت  در  بوم سازگان  سالمت  ارزیابي  کاربرد  ایده   .]21[
زیست از اواخر دهه 1980 شکل گرفت. ایده سالمت بوم سازگان 
به موازات سالمت انسان مطرح شد اما این مفهوم بسیار مبهم است. 
به عنوان  را  آبخیز  باید  بوم سازگان،  سالمت  تعریف  ارائه  هنگام  به 
یک سامانه پیچیده و با تأکید بر ارتباطات بین فرآیندهاي جامعه و 
محیط فیزیکي در نظر گرفت. از طرفي بوم سازگان یک جامعه مرکب 
از گونه ها، زیستگاه ها و شرایط محیطي است که مانند یک سامانه 
و  سالمت  پایش  و  ارزیابي  هم چنین،   .]10[ مي کند  عمل  یکپارچه 
پایداري بوم سازگان عالوه بر فراهم کردن هشدارهاي اولیه تخریب 
کند.  شناسایي  را  موجود  مشکالت  علت  مي تواند  محیط زیست، 
بنابراین ارزیابي و پایش سالمت آبخیز یک گام مهم و بنیادي براي 
مطالعات  راستا،  این  در  است.  آبخیز  صحیح  مدیریت  و  حفاظت 
پژوهشگران  توسط  آبخیزها  ارزیابي سالمت  در خصوص  متنوعي 
مختلف ]1، 2، 9،10، 11، 14، 15، 24، 27، 28، 31، 32، 35[ انجام شده 
شرایط  تا  است  نیاز  آبخیز  سالمت  ارزیابي  براي  طرفي،  از  است. 
بوم سازگان با استفاده از طیفي گسترده از شاخص ها کمي شود ]15[. 
یا تعداد کمي  امروزه کامال واضح است که نمي توان یک شاخص 
لذا،  برد.  به کار  بوم سازگان  سالمت  ارزیابي  براي  را  شاخص ها  از 
انتخاب معیارها و شاخص هاي مناسب در ارزیابي سالمت آبخیز و 
هم چنین دستیابي به الگوي مدیریتي مناسب در این راستا مي تواند 
گام مؤثر و بنیادي در پیاده سازي برنامه هاي مدیریتي مناسب پایش 
و ارزیابي کارکرد آبخیزها و نیز تجهیز آن ها به ابزارهاي اندازه گیري 
ضروري در قبال الگوهاي مختلف حفاظت منابع مختلف آبخیز باشد 
مدیریت  و  منابع  حفاظت  زمینه  در  ایران  تجربیات  جمله  از   .]30[
جامع آبخیزها مي توان به مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود 
پروژه تقویت و  البرز،  و خاک  مدیریت جامع آب  پروژه   ،)1 )فاز 
انسجام سازماني براي مدیریت یکپارچه منابع طبیعي )منارید(، برنامه 
به  توجه  با  کرد.  اشاره  حوزه آبخیز دریاچه ارومیه  مدیریت جامع 
و  آبخیز  سالمت  ارزیابي  اگرچه  گرفته،  صورت  مطالعات  بررسي 
برنامه مدیریت جامع با اهداف گوناگون تاکنون مورد توجه محققین 
بررسي  خصوص  در  پژوهشي  کم تر  اما  است،  قرار گرفته  مختلف 
وضعیت سالمت آبخیز با در نظر گرفتن خدمات و تدوین الگوي 

1. Watershed healthy and sustainability

حوزه  ضمن اینکه،  است.  گرفته  صورت  ایران  در  جامع  مدیریتي 
آبخیز زاینده رود در منطقه مرکزي ایران از مناطقي است که داراي 
خسارات  و  آبي  تنش  واقع،  در  است.  آب  منابع  ناپایداري  مسئله 
زاینده رود و کشور  آبخیز  به حوزه  محیط زیستي جبران ناپذیري که 
انجام پژوهش  وارد شده است، سالمت حوزه آبخیز را به خطر و 
این حوضه،  در  توجیه مي کند. در ابتدا مشکالت کم آبي  را  حاضر 
مي شد،  تلقي  و تقاضاي آب  عرضه  بین  شکاف  بیش تر ناشي از 
این مشکالت فراتر از یک  مي دهد که  نشان  به تدریج شواهد  اما، 
شکاف هیدرولوژیکي ساده است. در واقع، با وجود تفاوت ماهیت 
بوم سازگاني به بوم سازگان دیگر،  و شدت مشکالت بخش آب از 
آبخیزها از استفاده   بسیاري از  مشترک بحران آب در  جنبه ي  یک 
این  واقعیت،  این  نشأت مي گیرد.  مدیریت ضعیف آب  ناکارآمد و 
آبخیز،  جامع  مدیریت  با  مي توان  که  آورده  وجود  به  را  امیدواري 
عالوه بر بهبود مدیریت آب بر مشکالت چیره شد. در واقع، مدیریت 
با کاهش  و  را شناسایي  فرآیندهاي مخرب  آبخیز  جامع حوزه هاي 
آن ها خدمات آبخیز را بهبود مي بخشد. فرآیندهاي مخرب سالمت 
از  آگاهي  با  بنابراین  مي دهد.  قرار  تأثیر  تحت   را  آبخیز  حوزه هاي 
میزان سالمت حوضه مي توان در جهت تحقق اهداف مدیریت جامع 
]23[. ضمن اینکه، حوزه  نمود  آبخیزداري عمل  و  آبخیز  حوزه هاي 
آبخیز زاینده رود به عنوان یکي از مهم ترین مناطق تولید کشاورزي در 
مرکز ایران است. محدودیت شدید حاکم بر منابع آب و پیش بیني 
خشکسالي در آینده، احتمال به خطر افتادن معاش و رفاه اقتصادي 
کشاورزان را باال برده است. لذا طراحي یک سیستم مدیریتي عملیاتي 
در حوزه آبخیز زاینده رود، عالوه بر بهبود وضعیت شرایط پیش رو، 
پتانسیل ویژه اي براي بهبود تخصیص هاي آب به مصارف مختلف 
عنایت  با  از این رو،  آورد.  خواهد  به وجود  آب  منابع  مدیریت  و 
و  یک سو  از  آبخیزها  سالمت  وضعیت  ارزیابي  انجام  به ضرورت 
هم چنین پژوهش هاي محدود صورت گرفته در زمینه سالمت آبخیز، 
پژوهش حاضر با  هدف تدوین چارچوب مفهومي الگوي مدیریت 
جامع مبتني بر شاخص هاي سالمت آبخیز در حوزه آبخیز زاینده رود 

برنامه ریزي شده است.

مواد و روش  ها
منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز زاینده رود مهم ترین رودخانه منطقه اصفهان در مرکز 
)با ارتفاع حدود  این رودخانه از کوه هاي زاگرس  مي باشد.  ایران 
4000 متر از سطح دریا( در غربي ترین مناطق حوزه آبخیز زاینده رود 
منشاء گرفته و به  سوي دشت مرکزي ایران سرازیر مي شود و سرانجام 
در انتهایي ترین نقطه حوضه یعني تاالب گاوخوني زندگي آن خاتمه 
مي یابد. طول رودخانه برابر 350 کیلومتر و مساحت کل حوضه برابر 
41500 کیلومتر مربع مي باشد. حوضه صرف نظر از بارش هاي زیاد در 
ارتفاعات کوهرنگ داراي آب و هواي خشک و نیمه خشک مي باشد. 
بارش متوسط در اصفهان که در ارتفاع1800  متر از سطح دریا قرار 
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گرفته است فقط130 میلي متر بوده که بیش تر آن در طي فصل زمستان 
و اوایل بهار مي بارد. این در حالي است که تبخیر و تعرق پتانسیل در 
حوضه1500  میلي متر مي باشد و هیچ فعالیت کشاورزي و اقتصادي 
بدون وجود آب و آبیاري محصول امکان پذیر نمي باشد ]25[. گسترش 
اراضي تحت آبیاري و فعالیت هاي صنعتي زیاد حجم قابل مالحظه اي 
از منابع آب حوزه آبخیز زاینده رود را مصرف مي نماید. از سوي دیگر، 
رشد جمعیت اصفهان و خشکسالي هاي مختلف همه و همه حاکي 
از وابستگي به منابع آب شکننده و حساس حوزه آبخیز زاینده رود 
مي باشد. علي رغم تداوم طرح هاي تأمین آب حوضه از قبیل احداث 
هنوز در  انحراف آب کوهرنگ، حوضه  تونل هاي  سد زاینده رود و 
کمبود آب به سر مي برد و عالئمي از جمله رقابت بخش هاي مختلف 
زیرزمیني، کاهش کیفیت  پائین رفتن سطح آب  براي دریافت آب، 
قنوات و چشمه ها(، کاهش  زیرزمیني )چاه ها،  منابع آب سطحي و 
تولیدات کشاورزي به خصوص در پائین دست حوضه و کاهش بسیار 
شدید آب ورودي به باتالق گاو خوني در انتهاي حوضه، نشا ن دهنده 
وضعیت دشوار و ناراحت کننده حوضه از نظر آب مي باشد ]33[. لذا، 
با توجه به تنش آبي و خسارت محیط زیستي جبران ناپذیري که به 
این  ارزیابي سالمت  انتخاب و  منطقه و کشور وارد گردیده است، 
حوضه به منظور تدوین الگوي مدیریتي جامع ضروري است. شکل 

1، موقعیت حوزه آبخیز زاینده رود را نشان مي دهد.

مراحل تدوین چارچوب مفهومي الگوي مدیریت جامع حوزه 
آبخیز زاینده رود )شکل 2(:

مرحله اول( تحلیل سیستم و شناسایي ساختار مشکالت
- شناخت توان اکولوژیک و اقتصادي- اجتماعي حوزه آبخیز 

زاینده رود:
وضعیت  خصوص  در  مورد نیاز  اطالعات  ابتدا  مرحله،  این  در 
ژئومورفولوژي،  خاک،  پوشش گیاهي،  فیزیوگرافي،  هیدرولوژیک، 
آب هاي سطحي و زیرزمیني، فرسایش و رسوب، پارامترهاي اقلیمي 
اجتماعي حوزه  اقتصادي-  اثرگذار در حوضه و هم چنین وضعیت 
آبخیز زاینده رود و طرح هاي اجرایي از تعدادي منابع علمي موجود 
از جمله کتابچه هاي طرح حوزه آبخیز زاینده رود، گفتگوي مستقیم 
ناظر  مهندسان  و  کارشناسان  مدیران،  )جوامع محلي،  ذي نفعان  با 
پروژه هاي انجام شده( در منطقه مورد مطالعه، بازدیدهاي میداني، آمار 
و اطالعات ایستگاه هاي هیدروکلیماتولوژي و تصاویر ماهواره اي با 

توجه به اهداف طرح جمع آوري شد.

بر  اثرگذار  دستورالعمل هاي  و  باالدستي  اسناد  بررسي   -
مدیریت جامع حوزه آبخیز زاینده رود:

قوانین( با شناخت روابط  باالدستي و  )اسناد  در سیاست گذاري 
جامعه انساني با منابع طبیعي و محیط زیست مي توان تدابیري اتخاذ 
نمود تا موجب رشد و توسعه فعالیت هاي سازنده و موجب توقف 
و حذف فعالیت هاي مخرب شد؛ لذا مي توان گفت، سیاست علم 

و هنري است که به کمک آن مي توان گروه هاي انساني و امکانات 
نیروي آنان را به  مادي و معنوي موجود را با هم متحد نمود و 
سوي اهداف حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداري پایدار سوق داد. 
متعاقب سیاست گذاري به منظور اعمال سیاست، قوانین، آیین نامه ها، 
بخشنامه ها و غیره به عنوان ابزار اعمال سیاست تدوین، تصویب و 
مورد استفاده قرار مي گیرند که با دیدگاه فوق، سیاست و قوانین و 
مورد بررسي و در نهایت  زاینده رود  آبخیز  کاربرد آن ها در حوزه 

پیشنهادهاي الزم ارائه مي شود.

- تعیین وضعیت سالمت آبخیز بر مبناي شاخص هاي خدمات 
بوم سازگان حوزه آبخیز زاینده رود:

ظرفیت ارائه خدمات، به ترکیبي از ویژگي هاي زنده و غیر زنده 
بوم سازگان در حوزه آبخیز بستگي دارد. بوم سازگان هاي مختلف در 
حوزه آبخیز، ترکیبات مختلف از خدمات را در مقادیر و زمان هاي 
مختلف سال ارائه مي دهند. لذا در پژوهش حاضر، تعدادي شاخص  
تحت تأثیر آمار و اطالعات موجود، اهداف مدیریت حوزه آبخیز، 
از  هدف  به عبارت دیگر،  شد.  انتخاب  اندازه گیري  امکان  و  زمان 
به  آن ها  کمک  به  بتوان  که  است  این  شاخص ها  انتخاب  و  تعیین 
ارزیابي وضعیت سالمت حوزه آبخیز و ارائه الگوي مدیریتي جامع 
رسید. بر اساس شاخص هاي مختلف، خدمات متفاوتي وجود دارد. 
به عبارت دیگر، از هر گروه شاخص ها یک دسته خدمات باید تعریف 

و مشخص شود.

- شناخت )عوامل، اثرات، ارتباط و فرآیندها( و اولویت گذاري 
فشارها با رویکرد DPSIR در حوزه آبخیز زاینده رود:

بهبود وضعیت  به منظور  ارزیابي وضعیت سالمت آبخیز،  از  پس 
سالمت حوزه آبخیز زاینده رود و کاهش مخاطرات و اثرات نامطلوب 
وضعیت کنوني، انواع پیشران ها و فشارهاي منتج به وضعیت کنوني 
و نیز اثرات نامطلوب حاصل از این وضعیت مبتني بر تحلیل روابط 
)پیشران،   DPSIR کاربرد چارچوب  با  آن ها  میان  معلولي  و  علت 
فشار، وضعیت، اثر، پاسخ( شناسایي شده است. بدین منظور، روابط 
تعامل  قالب ماتریس هاي  به هر مؤلفه در  انواع عوامل مربوط  میان 
با حضور  برگزاري کارگاه  لذا، ابتدا از طریق  ارائه شد ]17 و 24[. 
شده در مصاحبه و ادبیات  اخذ  ذي نفعان و با استفاده از نظرات 
محیط زیستي و اجتماعي  مشکالت  و یافته هاي محیطي،  مروري 
شناسایي و سپس در چارچوب مدل تحلیل گردید ]3[. در هر یک از 
کارگاه ها با مشارکت مؤثر ذي نفعان، به شناسایي مشکالت، وضعیت 
موجود، علت ها و اثرات و هم چنین طبقه بندي و اولویت بندي آن ها 
پرداخته شده است. مسیر منطقي اجراي این مدل از تبیین وضعیت 
عوامل  سپس  و  شروع شده  روند آن  و  انساني  سیستم محیطي و 
مستقیم )فشارها( و عوامل غیرمستقیم )پیشران ها( و هم چنین راهبرد 
و راهکارهاي احتمالي که موجب بروز وضعیت شده اند را شناسایي 
و معرفي مي کند. مؤلفه هاي رویکرد مذکور شامل موارد زیر است 
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:]17[
الف( پیشران ها: تحوالت اجتماعي، جمعیتي و اقتصادي در جوامع 

و تغییرات مربوط به سبک زندگي و الگوهاي تولید و مصرف.
ب( فشارها: فعالیت هاي مربوط به بشر )کشاورزي، شهرسازي، 
صنعت و معدن، تأمین آب، کنترل سیل، ناوبري، حمل و نقل، صید 
و بهره برداري آبزیان و تفرج( یا تغییر اقلیم که سبب تغییر وضعیت 
سامانه رودخانه شده است. فشارها، ناشي از اثرات مستقیم پیشران ها 
تغییر در  فرآیندهایي مي شود که موجب  سبب بروز  هستند که 

وضعیت محیطي مي شوند.
ج( وضعیت: نشان دهنده نمود بیروني سامانه حوضه و یا رودخانه 
از نظر ساختار و یا عملکرد سامانه مي باشد. در این راستا وضعیت 

زیستي و وضعیت غیرزیستي قابل تصور مي باشد.
د( اثرات: شامل پیامدها و عواقب براي سالمت انسان و بوم سازگان 
مي باشد. در عمل، این مفهوم انعکاس دهنده اثرات محیط زیستي منفي 

ناشي از فشارها و تغییر وضعیت هستند.
مدیریتي به منظور  )اقدامات(  راه کارها و فعالیت هاي  پاسخ ها:  ه( 

کاهش اثرات فعالیت هاي مخرب انساني.

مرحله دوم( ترسیم مدل مفهومي و توسعه راه حل ها در حوزه 
آبخیز زاینده رود

- چارچوب مدل مفهومي:
چارچوب مدل مفهومي مي تواند در قالب روابط علت و معلولي، 
قبولي از جزئیات  مطالعه را در سطح قابل   ساختار سیستم مورد 
ساخت مدل   .]5[ حال به شکل ساده شده نمایش دهد  درعین  و 
مقیاس هاي  زاینده رود مبتني بر اهداف و  آبخیز  حوزه  مفهومي 
زماني و مکاني، هم چنین لحاظ کردن نیازها و نگراني هاي ذي نفعان 
مفهومي شامل  مراحل تهیه چارچوب مدل   .]3[ است  شده  انجام 
متغیرها و عوامل مؤثر در تخریب و مدیریت حوضه و  شناسایي 
ترسیم ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم بین آ ن ها در قالب یک دیاگرام 
بوده است. الزم به ذکر است نتایج قالب علت و معلولي از رویکرد 
این منظور  براي  است.  بوده  مفهومي حوضه  مدل  مبناي   ،DPSIR
ابتدا با مشارکت ذي نفعان اهداف آرماني تبیین شد. هم چنین، تبیین 
رویکرد چهارچوب  از  استفاده  با  عملیاتي  برنامه  تدوین  و  اهداف 
منطقي )LFA(1 انجام گردید. رویکرد منطقي پروژه که به اختصار به 
آن Logframe مي گویند یک روش تحلیلي است که در آن اهداف 
بلندمدت، کوتاه مدت، خروجي، فعالیت ها و روابط علت و معلولي 
برنامه ها و پروژه ها شناسایي شده است. در واقع، چارچوب منطقي 
رویکردي ساختاریافته و منطقي براي تنظیم اولویت ها و تعیین نتایج 
الگویي  مزبور  رویکرد  است.  مربوط به یک پروژه  فعالیت هاي  و 
از مولفه هاي برنامه و چگونگي ارتباط بین آن ها را ترسیم مي کند 
روش  از  فعالیت ها  اهداف و  در این رویکرد براي تعیین   .]16[
ترسیم درخت مشکالت و درخت اهداف استفاده شد. ابتدا درخت 

1. Logical Framework Approach

مشکالت از طریق تحلیل مجدد نتایج DPSIR تهیه، سپس درخت 
اهداف ایجاد و اهداف جزئي، خروجي ها )دستاوردها( و فعالیت ها، 

از درخت اهداف استخراج گردید ]3[.

- توسعه راه حل ها:
شناسایي و ارائه راه حل هاي ممکن با مشارکت جوامع محلي و 
کارشناسان و با توجه به سناریوهاي مختلف براي آینده انجام شده 
است. سناریوها و راه حل هاي مختلف در سیستم هاي DSS 2 استفاده 
مي شود ]23[ و متقاباًل کاربران سیستم هاي مذکور مي توانند از بین 
خودشان، ذیل  انتخاب  مختلف بر اساس  راه حل هاي  سناریوها و 
هر سناریو، راه حل هاي مختلف را برگزینند و نتایج و اثرات آن ها 
را به کمک سیستم هاي DS  مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند ]38[. 
راه حل هاي پیشنهادي اولي به منظور رفع مشکالت و نزدیک شدن به 
اهداف مدیریت جامع آبخیز در قالب چهارچوب DPSIR  و تحلیل 
بدین منظور،  درخت مشکل، با مشارکت ذي نفعان جمع آوري شد. 
انواع راه کارهاي مؤثر بر حذف یا تعدیل پیشران ها و فشارها، بهبود 
وضعیت حوضه و کاهش اثرات نامطلوب وضعیت کنوني مبتني بر 

انواع رویکردهاي واکنشي و پیشگیرانه مشخص شده است.
قالب  اشاره شد در این پژوهش در  همان طور که  هم چنین، 
و تحلیل درخت مشکل، وضعیت سیستم   DPSIR چهارچوب 
)حوزه آبخیز( تشریح و طي برگزاري کارگاهي با مشارکت جمعي 
زاینده رود به شناسایي مهم ترین فشارها،  آبخیز  از ذي نفعان حوزه 
 .]24 و   3[ است  شده  پرداخته  سیستم و اثرات احتمالي  وضعیت 
سیستم و اثرات آن ها  وضعیت  مهم ترین فشارها،  شناسایي  براي 
استفاده کردیم. پرسشنامه تهیه شده پس از تشریح  پرسشنامه  از 
به  شرکت کنندگان اقدام  نهایت  در  و  توزیع  شرکت کنندگان  بین 
رتبه بندي فشارها، وضعیت سیستم و اثرات آن ها از لحاظ میزان 
 PSI3 اهمیت نسبت به یکدیگر کردند. پس از شناسایي مهم ترین 
سیستم، شاخص هاي اثربخشي متناسب با آن ها با استفاده از نظرات 

کارشناسي معادل سازي و استخراج شد.

مرحله سوم( مدل سازي براي انتخاب راه حل ها در حوزه آبخیز 
زاینده رود:

شد  استفاده   mDSS مدل سازي  رویکرد  از  حاضر  پژوهش  در 
به منظور  است که  نرم افزار mDSS یک محیط مدل سازي   .]26[
قرار  توسعه سامانه هاي پشتیبان تصمیم محیط زیستي مورد استفاده 
مي گیرد ]4[. مراحل اجراي پروژه در نرم افزار mDSS شامل تبیین 
گروهي مي باشد.  مفهومي، طراحي، انتخاب و تصمیم گیري  مدل 
 DPSIR مدل مفهومي مورد استفاده در این محیط مدل سازي از نوع
است که در مرحله اول تبیین شد. در این مرحله هم چنین معیارها 
از  یک  هر  بر  مختلف  راه کارهاي  اثرات  ارزیابي  شاخص هاي  و 

2. Decision Support System
3. Pressures- impacts- State
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مؤلفه هاي فشار و وضعیت و اثرات مدل DPSIR تبیین شده است. 
انتخابي و راهکارهاي  مرحله طراحي با توجه به معیارهاي ارزیابي 
منتخب ارائه شده در مرحله قبل، ماتریس تجزیه و تحلیل تشکیل شد. 
استفاده در این پژوهش به روش  معیارهاي ارزیابي اثربخشي مورد 
بارش مغزي استخراج و اولویت بندي و انتخاب راه کارها با استفاده از 
روش پرسشنامه با طیف لیکرت به عنوان ابزار اندازه گیري انجام شده 
راه کارها، روایي پرسشنامه  نمودن  از مشخص  واقع، پس  است. در 
مبتني بر نظرات خبرگان به تأیید نهایي رسیده است. توضیح این که 
نظر  در  گویه  یک  به عنوان  راه کارها  از  یک  هر  پژوهش،  این  در 
گرفته شد. در این پژوهش مبتني بر روش کدگذاري چند پاسخي، 
متغیرهاي پرسشنامه از نوع متغیرهاي ترتیبي کیفي و منطبق با طیف 
خیلي  و   )4( زیاد   ،)3( متوسط   ،)2( کم   ،)1( کم  )خیلي  لیکرت 
از کارشناسان خبره  اقدام به نظرسنجي  زیاد )5(( بوده، به طوري که 
شد. در آخرین مرحله، به منظور رتبه بندي گویه ها از آزمون فرید من 
براي تجزیه واریانس دو طرفه از طریق رتبه بندي و هم چنین مقایسه 
SPSS شد  نرم افزار  کاربرد  با  مختلف  گروه هاي  رتبه بندي  میانگین 

.]24[

جمع بندي
منابع طبیعي کشور با تهدیدات جدي تغییرات اقلیم، خشکسالي ها، 
فرسایش شدید خاک،  )آب، خاک، هوا(،  کمبود آب، آلودگي ها 
بیابان زایي، تبعات تغییرات مدیریت اراضي هم چون جنگل تراشي ها، 
توسعه  غیراصولي و  اقدامات کشاورزي نامناسب و  تخریب مراتع، 
ناپایدار به ویژه در اراضي شیب دار و مناطق کوهستاني روبرو است 
این  تک تک  از  زاینده رود  آبخیز  حوزه  منابع طبیعي  اوضاع   .]34[
تهدیدات مخرب مستثني نبوده و در هر نقطه اي از آن یک یا تعدادي 
از این پدیده ها نمود داشته و دارد. لذا، پژوهش حاضر با تبیین نقشه 

راه کلي و تهیه و تدوین یک راهبرد یا سیستم مدیریتي عملیاتي، به 
دنبال کاهش تخریب و بهبود وضعیت سالمت حوزه آبخیز زاینده رود 
است. بنابراین شناسایي عوامل مستقیم )فشارها( و عوامل غیرمستقیم 
خطر  به  و  آبي  )تنش  وضعیتي  چنین  بروز  موجب  که  )پیشران ها( 
بهینه  عملیاتي  براي ارائه راه کارهاي  شده اند،  مردم(  معیشت  افتادن 
ضروري است. لذا، در پژوهش حاضر به منظور شناسایي مشکالت 
طبیعي و روابط علت و معلولي بین عواملي که تعیین کننده  منابع 
آبخیز  حوزه  طبیعي در سطح  منابع  تأثیرگذار بر  مشخصه هاي 
منطقي اجراي  مسیر  از ابزار DPSIR استفاده شد.  هستند  زاینده رود 
این مدل از تبیین وضعیت سیستم محیطي و انساني و روند آن شروع 
شده و سپس عوامل مستقیم و غیرمستقیم که موجب بروز وضعیت 
رویکرد  از  استفاده  واقع  در  مي کند.  و معرفي  شده اند را شناسایي 
سیستمي  فرآیندي و  نگاه  به ارزیاب کمک مي کند تا با   DPSIR
انواع شاخص هاي متفاوت را با یکدیگر ترکیب و نه تنها تأثیرات 
تغییرات  از  ناشي  اجتماعي  محیط زیستي بلکه تأثیرات اقتصادي- 
براي  بگیرد. ضمن اینکه،  نظر  بوم سازگان ها را نیز در  در وضعیت 
ایجاد ارتباط بین مرحله شناخت سیستم، تعیین اهداف و شاخص ها، 
از  زاینده رود  آبخیز  حوزه  راه حل ها و برنامه هاي  ارائه و انتخاب 
با  مي توانند  ذي نفعان  لذا  است.  شده  استفاده  نیز  ذي نفعان  تحلیل 
توجه به ترجیحات و شرایط موجود، جهت نیل به اهداف عملیاتي 
فعالیت هایي را  اقدامات و  پیشنهادي،  تبیین شده، از بین راهکارهاي 
به صورت مشارکتي برنامه ریزي و اجرا نمایند. در مجموع، به دلیل 
مدیریت ناکارآمد و عدم مدیریت جامع در حوزه آبخیز زاینده رود 
که مشکالت و خسارات محیط زیستي جبران ناپذیري به این حوضه 
و کشور وارد شده است، انجام پژوهش حاضر قابل توجیه و پیشنهاد 
بهبود  براي  سرلوحه اي  به عنوان  مذکور  مدیریتي  الگوي  از  مي شود 

وضعیت سالمت آبخیزهاي کشور استفاده شود.

شکل 1: نقشه حوزه آبخیز زاینده رود در تقسیمات استاني
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Abstract

 Presenting the integrated management model based on ecosystem service indicators 
in Zayandeh-roud watershed
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The watershed is composed of various ecosystems and is considered a unit for conducting integrated 
management studies. Integrated management works to ecosystem services improve by identifying 
destructive processes. Due to the double pressure on the ecosystem different and their destruction, experts 
and researchers are trying to provide an integrated management model for watershed health in order to 
preserve ecosystems. On the other hand, some of the pressures on the ecosystem are visible in the current 
situation. But there are a number of pressures that are emerging recently and their effects on the state of 
natural resources may take a long time to appear. Therefore, identifying these pressures and drivers and 
their effects is essential to provide optimal operational solutions. In this regard, in order to reduce the 
pressure and improve the conditions of Zayandeh- roud watershed, various plans and studies have been 
done. Zayandeh- roud watershed in the central region of Iran is one of the regions that has the problem 
of water instability. In fact, water stress and irreparable environmental damage to the Zayandeh- roud 
watershed and the country, endanger the health watershed and justifies the present study. Therefore, the 
present study seeks to health status improve of Zayandeh- roud watershed by explaining the general 
roadmap and reach an appropriate management decision. In fact, this model can be used as the core and 
basic model in the integrated management of watersheds. The proposed goals and solutions, determine the 
correct management way in Zayandeh- roud watershed. Also, the stakeholders can, according to preferences 
and existing conditions, actions and activities can be planned and implemented in a participatory manner.

Keywords: Integrated management model, Zayandeh- roud watershed, Ecosystem services, strategic, 

participatory approach, watershed health
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