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اري در ارزیابی پایداري حوزه آبخیز، مراتع و آبخیزدهاجنگلو سازمان IUCNمقایسه دو روش 
)1زیدشت-طالقان:موردييمطالعه(

4نظري سامانیاکبر علیو3زاهدي امیريالدینقوام، 2محسنی سارويمحسن ، 1اسدي نلیوانامید

چکیده
محیطیواجتماعیاقتصادي،رفاهتحققجهتدرهاانسانزندگیکیفیتبهبودبخشیهبجامعرویکرديپایدارتوسعه

ایجادو اجتماعیاقتصادياکولوژیکی،هايالیهبینهمپوشیکهیابدمیتحققصورتیدرپایدارتوسعه.استانسانیهايسکونتگاه
.جهت ارزیابی پایداري از دو روش استفاده شده است. باشدیز میگیري پایداري حوزه آبخف از این تحقیق ارزیابی و اندازههد. گردد

ریزي ستفاده شد که توسط معاونت برنامهايهاي مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداردستورالعمل پایش و ارزشیابی طرحروش اول از 
در حالت کلی در بخش . شده استیم براي ایران تهیه و تنظاري، مراتع و آبخیزدهاجنگلو سازمان رجمهونظارت راهبردي رئیس

5ماعی سازگان مسائل اقتصادي و اجتدر بخش بوم. گیري شدندمتغیر انتخاب و اندازه14شاخص و 9،معیار3سازگان مرتعی بوم
45گان مرتع سازراي بومامتیاز نهایی ب. گیري شدندانتخاب و اندازه) کنندها به عنوان متغیر عمل میخود شاخص(صشاخ16معیار و 

ر متغی16شد که با توجه به 32دهد و امتیاز نهایی براي بخش مسائل اقتصادي و اجتماعی که آن را در طبقه متوسط قرار میشد
در نهایت با استفاده از ماتریس برآورد امتیازات و . دهدکه آن را در طبقه متوسط قرار میآیدبدست می) تقسیم(وانتخابی عدد د

با توجه به جمع کل امتیازات حوزه آبخیز زیدشت به . شودضعیت پایداري حوزه آبخیز مشخص میابی حوزه آبخیز وجدول ارزشی
این روش . بوده استIUCNنظر روش گیري پایداري در حوزه موردجهت آنالیز و اندازهروش دوم .لحاظ پایداري وضعیت ضعیفی دارد
متغیر ارزیابی و 28اخص و ش6معیار و 2در بخش رفاه انسان . دهدرسی قرار میم را مورد برهمزمان بخش انسانی و اکوسیست

نتایج نهایی با توجه به .گیري شدندمتغیر ارزیابی و اندازه35اخص و ش10معیار و 4در بخش پایداري اکوسیستم . گیري شدنداندازه
این شرایط با حفاظت از اکوسیستم و ارتقاء . باشدیممتوسط در حد1بارومتر پایداري نشان داد که پایداري حوزه آبخیز زیدشت 

.تواند بهبود پیدا کندیمسطح زندگی مردم 

IUCN، 1توسعه پایدار، حوزه آبخیز زیدشت سازگان،ارزیابی پایداري، بوم: کلیديهايواژه

مقدمه
حفظبرآناساسیتوجهکهاستمفهومیپایداري

جهترد) ياقتصادواجتماعیطبیعی،(يهاسرمایه
قـتحقیـصورتدردارـپایهـوسعت. تاسنسلیبیندالتـع

وقتصاديا،اکولوژیکیهايالیهبینهمپوشیکهیابدمی
براي اینکه توسعه، پایدار باشد .)17(دگردایجاداجتماعی

باید فاکتورهاي اجتماعی و اکولوژي و اقتصادي را در منابع 
تدر نظر داشرافمختلهايفعالیتو زنده و غیرزنده

کشور،هردرشوندهتجدیدطبیعیمنابع).8،6،11(
نقشوبودهطبیعیهايعرصهدرهافعالیتدیگرزیربناي

وکافیتوجهعدمدیگرسوياز. داردملیاقتصاددرمهمی
یافتنشدتیاوبروزباعثمنابعاینناصحیحمدیریت
زمین،رانشفرسایش،بهمن،سیل،جملهازبالیایی

وفقر،آنهادنبالبهکهگرددمیزاییبیابانوخشکسالی
وپروتئینیودامیتولیداتکاهشواجباريهايمهاجرت
ارزشباهايگونهانقراضوجانیومالیهايخسارت
افزایش مصرف و ).16،4(نمایدمیبروزگیاهیوجانوري

. شده استزیستمحیطبر فقر باعث ایجاد فشار شدیدي

نسبت به چند زیستمحیطدر بسیاري از مناطق، وضعیت 
رغم بهبود و اصالح علی. تر شده استدهه اخیر شکننده

هوا در مناطقی ها و کیفیتقابل توجه وضعیت رودخانه
مثل اروپا و شمال آمریکا، شاهد یک افول در مسائل 

ز مناطق در هاي وسیعی اویژه در بخشمحیطی، بهزیست
بدیهی است که توسعه ).9(حال توسعه جهان هستیم 

تواند اثرات ناخواسته اجتماعی و اقتصادي می
محیطی، شامل تغییر آب و هوا، استفاده بیش از زیست

اندازه منابع آب شیرین، کاهش تنوع زیستی و افزایش 
توسعه پایدار یک . ها را به همراه داشته باشدنابرابري

هاي همه جانبه باشد که با فعالیتدر توسعه میدستاورد 
و مسائل اجتماعی مرتبط زیستمحیطاقتصادي با حفظ 

).10(تبا آن، همراه اس
در1المللی حفاظت از طبیعتاتحادیه بینرهیافت 

توسعههمچنینوتوسعهحالدریافته،توسعهکشورهاي
مدیریتارزیابیهايطرحقالبدر1992سالازنیافته
در.استشدهتجربهجنگلیهاياکوسیستمدرپایدار
مختلفکشورهايدرIUCNاعضاي،1997آوریل

)asadi.omid67@yahoo.com: نویسنده مسوول(اه تهران، دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگ-1
استاد، دانشیار و استادیار، دانشگاه تهران-4و 3، 2

24/1/922: تاریخ پذیرش24/4/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
ت حوزه آبخیزپژوهشنامه مدیری

1- International Union for Conservation of Nature (IUCN)
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74.......................................... ................................................ها، مراتع و آبخیزداري در ارزیابی پایداري حوزه آبخیزو سازمان جنگلIUCNمقایسه دو روش 

مناطقسطحدرراآموزشیگوناگونهايکارگاهآفریقایی،
بهبخشیدنبهبودآنصلیاهدف.کردندبرپاروستایی
راتـاثیـارزیابوکنترلنظارت،برايهاقابلیتوهاظرفیت

با )21(يزاهدي امیر.)3(تاسبودهمشارکتیریتمدی
پایداري و هايشاخصاجراي طرح شناسایی معیارها و 

در سطح جنگل IUCNارزیابی پایداري به روش 
خیرودکنار و گلبند به این نتیجه رسید که جنگل خیرود 
کنار در سطح متوسط نزدیک به قابل قبول از بارومتر 

گل گلبند با در نظر گرفتن پایداري قرار دارد، ولی جن
. )21(و معیارها در سطح ضعیف قرار داردهاشاخصهمان 
کشورهايدرمختلفمناطقدرپایداريارزیابیبررسی
سریالنکا،پاکستان،هندوستان،ازجملهجنوبیآسیاي

گرفتهقرارتحلیلوتجزیهبوتان موردوپالن،بنگالدش
اکوسیستمهايصشاخبینپایداريسنجشنمودار.است

دهدمینشان)18(یجنوبآسیايکشورهايدرانسانو
ازناحیهاینکشورهايسایرنسبت بهسریالنکاکشورکه

ازبوتانکشوراما.استبرخوردارتريمطلوبوضعیت
و مردماکوسیستممطلوبیتخصوصدربدشرایط

هاشاخصدر زمینه تعیین معیارها و .استبرخوردار
زیادي فعالیت دارند المللیبینهايکنفرانسو هاناسازم

البته . کنیممیاشاره آنهاعنوان نمونه به بعضی از که به
هاياکوسیستمدر زمینه هاشاخصتمامی این معیارها و 

1المللی الوار گرمسیريسازمان بینفرآیند . باشدمیجنگلی 

کشور برگزار شد12در یوکاهاما ژاپن بین 1992مارس 
شاخص در سطح ملی و 66معیار و 7که حاصل آن تعیین 

فرآیند مناطق خشک آسیا . )6(واحد مدیریت جنگل بود
کشور برگزار شد 28در نایروبی کنیا بین 1995نوامبر 28

شاخص در سطح ملی 47معیار و 7که حاصل آن تعیین 
در فنالند و 1993ژوئن Pan Europeanفرآیند. )15(بود

کشور برگزار شد که 37ن پرتقال بین ویسبدر ل1998
101شاخص کمی و 27معیار و 6حاصل آن تعیین 

فرآیند . )5(اي بودشاخص کیفی در سطح ملی و منطقه
کشور 12در سانتیاگو شیلی بین 1995مونترال فوریه 

شاخص در 67معیار و 7برگزار شد که حاصل آن تعیین 
اور نزدیکـفرآیند خ.خارج از اروپا و در سطح ملی بود

کشور برگزار شد که 30در قاهره مصر بین 1996اکتبر 
اي شاخص در سطح ملی و منطقه65معیار و 7حاصل آن 

در 1997فرآیند آمریکاي مرکزي ژانویه . )7(بود
4کشور برگزار شد که حاصل آن تعیین 7هندوراس بین 

ي و اشاخص منطقه40معیار ملی و 8اي و معیار منطقه
در سطح واحد مدیریت جنگل و یشاخص مل53

خشک آسیا هايجنگلفرآیند . سمینارهاي ملی بود
کشور برگزار شد که 9در بوپال هند بین 1999دسامبر 

شاخص در سطح ملی بود49معیار و 8حاصل آن تعیین 
عنوان یکی از مناطق گردشگري و منطقه طالقان به. )2(

آب و هواي خوب و مناظر . آیدمیتوریستی به حساب 
دلنشین در آن باعث شده است که قیمت زمین در آن به 

هازمینهمین امر باعث شده است که . شدت افزایش یابد
این کار به . به فروش برود و به جاي آن ویال ساخته شود

افزایش . شدت تخریب منابع طبیعی را به دنبال دارد
سد . ریزدمیجمعیت مهاجر در آن نیز تعادل آن را بهم

طالقان نیز که در منطقه مورد مطالعه واقع شده است، 
کشاورزي هايزمینباعث به زیر آب رفتن بسیاري از 

مایحتاج تأمیندر نتیجه کشاورزان براي . منطقه شده است
به همین دلیل شخم . خود نیاز به منطقه دیگري دارند

در هاريناپایدااین . شودمیاراضی شیبدار نیز در آن دیده 
ار روي ــه کـکدـدنـونـپییـموع ــزمان بسیار کم به وق

. کندمیان و اکوسیستم را با دشواري روبرو ـادل انســتع
نظر بنابراین ارزشیابی پایداري در این منطقه ضروري به

.رسدمی

هاروشو مواد
5´35"جغرافیایی هايعرضدرمطالعهمنطقه مورد 

37´46"جغرافیایی ايـهطولو در 36°11´46"الی °36
منطقه ). 1شکل (تقرار گرفته اس50°44´56"الی °50

مورد مطالعه از شمال به رودخانه طالقان و از سمت جنوب 
نشرق آن نیز به زیر حوزه باریکاهاي طالقان وکوهبه رشته

سفلی ختم نسااز غرب به زیر حوزه و) وزیدشت د(
این حوزه به چهار زیرحوزه تقسیم شده). 14،22(دگردمی

.است

1- International Tropical Timber Organization (ITTO)

در کشور، استان و منطقه1موقعیت حوزه آبخیز زیدشت -1شکل 
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ازحفاظتیــالمللبینهـادیـاده از روش اتحـدر استف
در تدوین معیارها ) 2شکل(یمرحله گردشهفتتطبیع

وهاي مدیریت پایدار اکوسیستم مورد تجزیه و شاخص

ها ر نهایت نتایج ارزشد.)2(دگیرقرار میتحلیل
و محاسبات انجام شده جهت قضاوت ) اکوسیستم و انسان(

.گیردانجام می) 3شکل (پایداريبارومتربه کمک 

ت ــمورد استفاده در این تحقیق جهدیگرروش
ستورالعمل پایش و درفته از ــداري برگــیري پایــگاندازه

يمدیریت منابع طبیعی و آبخیزدارهايطرحارزشیابی 
در . که براي ایران تهیه و تنظیم شده استباشدمی)17(

و همچنین هاشاخصاین روش پس از تعیین معیارها و 
گیري متغیرهاي مربوط به هر شاخص اقدام به اندازه

جنگل، سازگانمبو5این روش حوزه آبخیز را به . کنندمی
سائل اقتصادي و اجتماعی بیابان، مرتع، محیط آبی و م

سازگان معیارها و و براي هر بومکندمیتقسیم 
گیري مختلفی تعریف و تعیین و اندازههايشاخص

هر متغیر به طبقات مختلف از لحاظ عددي . شودمی
از عالی تا (زو به هر طبقه یک امتیاشودمیتقسیم 

که در نهایت امتیازات با هم جمع شودمیداده ) ضعیف
سازگان براي بوم. دهندمیو یک طبقه را تشکیل شوندمی

.باشدمی1مرتع ارزیابی نهایی به صورت جدول 

امتیاز نهایی براي بوم سازگان مرتع-1جدول 
25کمتر از 44تا 25بین 65تا 45بین 80تا 65بین 80بیش از امتیاز
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالیطبقه

IUCNروش باهاي آبخیزحوزهپایداريارزیابیگردشیمراحل-2شکل 

)6(دیاگرام پایداري انسان و اکوسیستم-3شکل 
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سازگان مسائل اقتصادي و اجتماعی تمامی براي بوم
گیري و با استفاده از میانگینشوندمیامتیازات جمع 

در این بخش به . کنندمیحسابی ارزش نهایی را برآورد 

گیري و متغیرها از میانگینهاشاخصدلیل تعداد زیاد 
صورتکه ارزشیابی پایانی بهشودمیحسابی استفاده 

.باشدمی2جدول 

سازگان مسائل اقتصادي و اجتماعیامتیاز نهایی براي بوم- 2جدول 
123امتیاز
خوبمتوسطضعیفطبقه

براي دستیابی به مقادیر کمی امتیاز کسب شده در 
جکه در بخش نتایشودمییک حوزه از ماتریس استفاده 

در سطر این ماتریس . آورده شده است) 13جدول(
ايـهوسیستمـاکون، ـوسیستم و در ستـوضعیت اک

هاي در جعبه. شودمیدهنده حوزه آبخیز درج تشکیل
خطی امتیاز عوامل ضربحاصلماتریس مقادیر امتیاز، از 

:شودمیبه شرح زیر حاصل 

)درصد(هدر کل حوزهااکوسیستمنسبت سطح ×) 5تا 1از (تامتیاز وضعی×) 4تا 9/0(يضریب ماهیتی عملکرد
در ارزشیابی پایداريموثرعوامل 

یزـوزه آبخــدر حهامــاکوسیستنسبت درصد سطح -1
وضعیت خیلی (کــکه از یهامــاکوسیستت ـیـوضع-2

.شودبندي میرتبــــه) وضــعیت عالی(تا پنج) ضعیــف
وسیستم ردي یک اکـتی و عملکـــضریب ماهی-3
). 3جدول (اساس اجماع کارشناسی به شرح زیر استر ـب

ضریب ماهیتی و عملکردي یک اکوسیستم بر اساس اجماع کارشناسی-3جدول 
بیابانفضاي انسانیمرتعجنگلمحیط آبیاکوسیستم

43219/0ضریب

ی ارزشیابی حوزه آبخیزجدول مبنای- 4جدول 
20تا 9/1516-9/1112-9/78-9/34-9/0امتیاز کسب شده

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیفوضعیت پایداري حوزه آبخیز

ریزان و گذاران و برنامهاین ارزشیابی به سیاست
مجریان، در مورد نتایج حاصله از اقدامات مدیریتی خبر 

سازگان بیایان و حوزه مورد مطالعه دو بومدر.دهدمی
سازگان مرتع بنابراین پایداري با دو بوم. جنگل وجود ندارد

.و مسائل اقتصادي و اجتماعی انجام گرفت
ها و متغیرهاي انتخابیها، شاخصمعیار

هاي انتخابی بخش اکوسیستممعیارها و شاخص:الف
ت عنوان تحی کهعواملتمامی:شاخص حفاظت خاك

عبارتند از تاج وشش سطح خاك قابل بررسی هستند پ
. سنگریزه و بقایاي گیاهیپوشش گیاهی، سنگ و

متغیرهاي مذکور در گستره تیپ گیاهی و در نقاط معرف 
هاي مربعی شکل و ترانسکت به تعداد با استفاده از پالت

هاي نمونه در هر ترانسکت با استفاده از فرم10حداقل 
.گیري شدندوشش و به صورت میدانی اندازهبی پارزیا

هاي فرسایش گیريبراي اندازه:شاخص فرسایش و رسوب
باشد که هاي تجربی بسیار زیادي موجود میو رسوب روش

ستفاده شده ا)EPM)1در این مطالعه از مدل تجربی 
.است

ا ـنظر بص موردـشاخراي ـب:وع زیستیـص تنـشاخ
Ecological Methodologyزار ـافرمــاز نفادهــــــاست

وینر و -اي با استفاده از روش شانونسه متغیر تنوع گونه
هاي یکنواختی با استفاده از روش سیمپسون و تعداد تیپ

.گیري شدندگیاهی حوزه اندازه
نظر کالس سنی در حوزه مورد: شاخص کالس سنی

با استفاده از ) سالهچندساله،ساله، دویک(گیاهان 
. گیري شدهاي ارزیابی پوشش گیاهی اندازهفرم

دو متغیر کالس خوشخوراکی:شاخص ترکیب گیاهی
)I,II,III(و فرم رویش)براي ) ايیان، بوتهفورب، گندم

هاي ارزیابی پوشش منظر با استفاده از فرشاخص مورد
. گیري شدندگیاهی اندازه

هاي مین شاخص با استفاده از فرا:شاخص گیاهان سمی
). 13(گیري شدارزیابی پوشش گیاهی اندازه

نظر سه متغیر تولید براي شاخص مورد:شاخص تولید
گیري قابل دسترس اندازهذخیره کربن و علوفه علوفه،
روشازتولیدمیزانمحاسبهبرايمطالعهایندر. شدند

تعیینبراي.ستاشدهاستفاده) توزینوقطع(مستقیم
تولید،فاکتورهايبهدامبرايدسترسقابلعلوفه

که از استنیازمجازبرداريبهرهحدوخوشخوراکی
برداري ب تولید در خوشخوراکی یا حد بهرهضرحاصل

.آیدمجاز بدست می
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تعدادازاستعبارتچراظرفیت: شاخص ظرفیت چرا
اجازهتوانمیمعینزماندرمشخصمرتعدرکهدامی
بهوشوداستفادهحداکثرمرتعازاینکهضمنداد،چرا

.نشودواردآسیبینیز) خاكوآب(مرتعمنابع
در این بخش هفت متغیر دبی ویژه، :شاخص کمیت آب

دبی متوسط، حجم رواناب، ارتفاع رواناب، متوسط بارش، 
ي گیراندازه) ضریب رواناب(بارش و پاسخ هیدرولوژیکی

براي تعیین دبی متوسط هر یک از واحدهاي . شدند
هیدرولوژیک از همبستگی بین مساحت و دبی ویژه با 

پس از تعیین معادله . استفاده شد75/0ضریب همبستگی 
ها در معادله حوزهدادن مساحت زیرهمبستگی و با قرار

چون دبی ویژه . ها تعیین شددبی ویژه هر یک از زیرحوزه
ضرب شود، از حاصلبر مساحت تعیین میاز تقسیم دبی 

ها در مساحت آن دبی متوسط دبی ویژه هر یک از زیرحوزه
به آن قسمت از بارش که در سطح حوزه جاري . تعیین شد

ه ـشود که میـگفتازادـارش مـآورد بود میـسیل را بوجو
از S.C.Sمقدار آن براي هر بارندگی بر اساس پیشنهاد 

سپس با استفاده از . آیددست میروش شماره منحنی ب
. ارتفاع رواناب و مساحت زیرحوزه حجم رواناب بدست آمد

ها با استفاده از نقشه هم باران متوسط بارش زیرحوزه
بارش ساالنه . منطقه و روش خطوط هم باران بدست آمد

متغیر . هاي حوزه استخراج شدمنطقه نیز از آمار ایستگاه
نسبت ارتفاع رواناب به بارش پاسخ هیدرولوژیکی نیز از 

ترین متغیرهاي ها بدست آمد که یکی از مهمزیرحوزه
.رودپایداري حوزه آبخیز به شمار می

در این بخش پنج متغیر رسوب : شاخص کیفیت آب
. گیري شدنداندازهpH,EC,TH,TDS،)تن در روز(معلق

نظر از اطالعات گیري متغیرهاي موردبراي اندازه
کالیه، گراب، ان، الموت، باغهاي گلینک، کماکگاهایست
ده، شاهرود، دیزان، دهدر، جوستان در یک دوره آماري گته

براي تطبیق . استفاده شده است) 88- 81(هشت ساله 
هاي تصادفی برداشت شده و ها به صورت میدانی نمونههداد

که پس از تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه انتقال داده شدند
ها مقایسه شدند و در نهایت اعداد هاي ایستگاهادهبا د

البته این بخش به دلیل عدم . نهایی بدست آمد
. تغییرپذیري و یکسان بودن آن در تمام حوزه حذف شد

گیري تبخیر و تعرق از زهبراي اندا: شاخص تبخیر و تعرق
.روش تجربی تورك استفاده شده است

مسائل اقتصادي، هاي انتخابی بخشمعیارها و شاخص:ب
.)19(اجتماعی

در این بخش از چهار متغیر :هاي جمعیتشاخص ویژگی
معیت، ـه جـاي رشد ساالنـرهـمتغی. ده استـاده شـفـاست

نسبت (تغییرات جمعیت، تراکم جمعیت و بعد خانوار
ه ـرشد ساالن. استفاده شد) وارـعداد جمعیت به تعداد خانـت

یرات ساالنه یک جمعیت به کل عبارت است از نسبت تغی
تغییرات . شودجمعیت که به صورت درصد بیان می

85جمعیت نیز از نسبت جمعیت در یک سال معین یعنی 

و به صورت درصد بیان 75به جمعیت در سال پایه یعنی 
تراکم جمعیت از نسبت تعداد جمعیت به مساحت . شودمی

ر نیز از همچنین متوسط بعد خانوا. آیدمنطقه بدست می
تمامی . آیدنسبت تعداد جمعیت به تعداد خانوار بدست می

مربوط به این شاخص از آمار نفوس و اطالعات و ارقام
.استفاده شده است85سال ) 16(مسکن

در این بخش از متغیرهاي نسبت : شاخص سواد
و سوادي، زنان و مردان باسواد، زنانوادي، نسبت بیباس

سواد استفاده شده است ان و زنان بیمردان محصل و مرد
85که اطالعات این بخش نیز از آمار نفوس و مسکن سال 

. استفاده شده است
در این بخش متغیرهاي نرخ اشتغال و : شاخص فقر

بیکاري، مرد و زن بیکار، مرد وزن شاغل، بار تکفل خالص 
ت عمده کشاورزي انتخاب و و عملکرد در هکتار محصوال

فل خالص از نسبت تعداد جمعیت بار تک. گیري شدنداندازه
بادي و حوزه شاغل به جمعیت شاغل در سطح خانوار، آغیر

هاي سرشماري نفوس و مسکن آبخیز بر اساس یافته
عملکرد در هکتار محصوالت عمده . آیدبدست می

اله ـشاورزي هر ســاد کــراکز جهـاورزي توسط مـکش
.گرددگیري و اعالم میاندازه

هاي مهم و بارزي شاخص: شاخص تغذیه و امنیت غذایی
که در زمینه تغذیه و امنیت غذایی مورد استفاده قرار 

گیرد مشتمل بر سرانه اراضی کشاورزي، سرانه تعداد می
به آنهامحاسبه . باشددام و سرانه تولیدات کشاورزي می

صورت نسبت، سطح اراضی کشاورزي به جمعیت آبادي، 
جمعیت آبادي و میزان تولیدات به جمعیت تعداد دام به

. آیدآبادي بدست می
در این بخش اطالعات مربوط :شاخص عدالت و مساوات
تولیدي و هاي اجتماعی وبه نقش زنان در فعالیت

هاي علمی و دار و سطح توانمنديهمچنین آمار زنان بهره
تحقیق مورد مطالعه و شان در این درجه سواد و آگاهی

اطالعات این بخش نیز از آمار . گذاري قرار گرفتارزش
استفاده شده است85سرشماري نفوس و مسکن سال 

)16(.
در بحث مالکیت مختلف زمین :شاخص مالکیت

. اختالفات قابل توجهی از لحاظ قانونی و عرفی وجود دارد
هاي تحقیقاتی درصد مالکیت خصوصی و ملی از پروژه

).12(اندجهاد کشاورزي استخراج شدهقبلی و آمارنامه
IUCNدر روش هادهی شاخصارزش

زمانیکه بهترین حالت، ارزش بیشینه و بدترین حالت : الف
اقعی از در این حالت ارزش و: ارزش کمینه را داراست

تقسیم بر اختالف میان . شودارزش کمینه دامنه کسر می
ضرب 20ارزش بیشینه و ارزش کمینه دامنه شده در 

براي .شودسپس با مبناي امتیاز طبقه جمع میشود و می
سال است64مثال امید به زندگی در ایران در هنگام تولد 

. دهدکه آن را در دامنه متوسط قرار می) 5جدول (
:محاسبه به این صورت است
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78............................................. .............................................، مراتع و آبخیزداري در ارزیابی پایداري حوزه آبخیزهاجنگلو سازمان IUCNمقایسه دو روش 

64)ارزش واقعی(-60)ارزش کمینه(=4
10/4=704/0)ارزش بیشینه(-60)ارزش کمینه(=10

40)پایه امتیاز دامنه+ (8=4/048×20=8
براي شاخص امید به زندگیIUCNبندي روش طبقه- 5جدول 

باند مقیاس باالي باند )سال(امید به زندگی در هنگام تولد
خوب 100 85

قابل قبول 80 75
متوسط 60 70
ضعیف 40 60

بد 20 45
پایه 0 25

زمانیکه بهترین حالت ارزش کمینه و بدترین حالت : ب
در این حالت ارزش واقعی از : ارزش بیشینه را داراست

تقسیم بر اختالف میان . شوددامنه کسر میارزش کمینه
ضرب 20ارزش بیشینه و ارزش کمینه دامنه شده در 

براي . شودي طبقه کسر میشود و سپس از امتیاز باالمی
که آن را در ) 6جدول (باشدمی% 39مثال تراکم جمعیت 

:محاسبه به این صورت است. دهدطبقه متوسط قرار می

39)ارزش واقعی(- 35)ارزش کمینه(=4
40)ارزش بیشینه(-35)ارزش کمینه(=5

8/0=5/4
16=20×8/0

80)امتیاز باالي طبقه(-16=64

نتایج و بحث
هاشاخصفرآیندهاي مختلف در انتخاب معیارها و 

براي مدیریت پایدار حوزه آبخیز از لحاظ دسترسی به 
. اندبودهه دچار مشکالتی هموارهادادهاطالعات و تولید 

هايگیريو اندازههاسنجشبسیاري از متغیرها نیاز به 
هر هايشاخصتمام تواننمیر نتیجه د،زمانی هستند

معیار تعریف شده در مقطع زمانی خاص را در اختیار 
در حالت کلی دو بحث رفاه انسان و پایداري . داشت

پایداري در بخش . شدبررسی IUCNاکوسیستم در روش 
متغیر ارزیابی و 35شاخص و 10اکوسیستم چهار معیار و 

در بخش رفاه انسان دو ). 7جدول (دگیري شدناندازه
گیري متغیر ارزیابی و اندازه28شاخص و ششمعیار و 

.)8جدول(دشدن
در روش . هر دو روش مورد تحقیق مزایا و معایبی دارند

IUCNشود، ص میها مشخوضعیت پایداري بین طبقه
ولی با یک اشتباه کوچک وضعیت پایداري حوزه از یک 

ن یکی از ـرایـبناب. ودـشا میـابجـر جـه طبقه دیگـطبقه ب

مشکل دیگر . باشدها میمشکالت این روش مرز بین طبقه
از . باشداین روش در نظر نگرفتن متغیرهاي کیفی می

ستمتوان به استفاده آن در هر سیمزایاي این روش می
اشاره کرد که توانایی باالي این ) جهان تا سطح خانوار(

از دیگر مزایاي . دهدروش را در ارزیابی پایداري نشان می
آن ارزیابی همزمان بین پایداري اکوسیستم و رفاه انسان 

دهد در چه قسمتی انسان باعث باشد که نشان میمی
ناپایداري اکوسیستم شده است و در کجا باعث افزایش 

راتع و ـا، مـهان جنگلـدر روش سازم. پایداري گشته است
بندي خاصی براي منابع کمی آب انجام آبخیزداري طبقه

. باشدنگرفته است که یکی از مشکالت اصلی این روش می
از مزایاي آن استفاده از تمام عوامل موثر در حوزه آبخیز 

ت به از دیگر مزایاي آن نسب. باشدبراي ارزیابی پایداري می
. باشدروش قبلی استفاده از متغیرهاي کیفی می

نشان 1هاي میدانی انجام گرفته در حوزه زیدشت بررسی
با در نظر گرفتن جامعیت (دهد که به لحاظ پایداري می

.در سطح ضعیفی قرار دارد) حوزه آبخیز

باند مقیاس باالي باند (%)تراکم جمعیت 
خوب 100 15

قابل قبول 80 35
متوسط 60 40
ضعیف 40 45

بد 20 50
پایه 0 55

براي تراکم جمعیتIUCNبندي روش طبقه-6جدول 
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ها و متغیرهاي انتخابی و همچنین مقدار آنها در بخش اکوسیستممعیارها و شاخص- 7جدول 
مقدار

DINT1DINT2D1D2عالمتمتغیرشاخصمعیار

معیار 
پایداري 

خاك

شاخص حفاظت خاك

Bi24183026(%)بقایاي گیاهی 
St1015610(%)سنگ و سنگریزه 

Cr44414643(%)ش تاج پوش
Co78748379(%)پوشش خاك 
So22261721(%)خاك لخت 

شاخص فرسایش
و رسوب

m3/Km2/y(Se730552929249(فرسایش ویژه 
m3/Km2/y(Ss127243270167(رسوب ویژه 

m3/y(St12531422575851626(رسوب کل

معیار 
پایداري 
پوشش 
گیاهی

شاخص تنوع
زیستی

Sh6/38/32/35/3)وینر-شانون(تنوع گونه اي
Si5/055/032/039/0)سیمپسون(یکنواختی

Ti6425تعداد تیپ
شاخص

کالس سنی
An15161416(%)گیاهان یکساله 

Pr85848684(%)گیاهان چند ساله 

شاخص
ترکیب گیاهی

کالس خوشخوراکی
I14151413
II25252126
III56565756

فرم رویش
Fr56605555
Gr31273233
Sr13131412

Po14101616(%)گیاهان سمی شاخص گیاهان سمی

شاخص تولید
kg/ha(Pu135105164146(تولید

kg/ha(Sc67528273(ذخیره کربن 
kg/ha(Fa52506051(بل دسترس علوفه قا

Gc239196256245)واحد دامی(ظرفیت چرا شاخص ظرفیت چرا

معیار 
پتانسیل 
منابع آب

شاخص
کمیت آب

Ar1693135811471154مساحت به هکتار
m3/s(Sd027/0023/0021/0021/0(دبی ویژه 

m3/s(Sa45/032/024/025/0(دبی متوسط 
m3(Vr4063200353080034410004382200(حجم رواناب 

m(Er24/026/03/038/0(ارتفاع رواناب 
mm(Pa95/49763/5262/61065/645(متوسط بارش 

m(Prx51/059/064/07/0(بارش 
Hr48/044/047/055/0پاسخ هیدرولوژیکی

شاخص کیفیت آب

Su31/16031/16031/16031/160)روزتن در(رسوب معلق 
Th27/24227/24227/24227/242)گرم بر لیترمیلی(سختی کل 

pHPh89/789/789/789/7
میکروموس بر (هدایت الکتریکی 
Ec09/59209/59209/59209/592)مترسانتی

گرم میلی(غلظت امالح محلول 
Td85/37485/37485/37485/374)بر لیتر

معیار هوا 
شاخص دماو اقلیم

c(Ta3/97/87/79/6(متوسط دما 
تبخیر و تعرق واقعی به روش 

mm(Ep387391402397(كتور
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80............................................. .............................................ها، مراتع و آبخیزداري در ارزیابی پایداري حوزه آبخیزو سازمان جنگلIUCNمقایسه دو روش 

در بخش اجتماعی و اقتصاديآنهاها و متغیرهاي انتخابی و همچنین مقدار معیارها و شاخص- 8جدول 
مقدار

زیدشتسنگبنکالنکعالمتمتغیرشاخصمعیار

معیار توسعه و 
نیازهاي اجتماعی

ي جمعیتهایژگیوشاخص 

A1261(%)رشد ساالنه جمعیت 
A2107242120(%)تغییرات جمعیت

A3418957(%)اکم جمعیتتر
A4353)تعداد(بعد خانوار

شاخص سواد

B1849292(%)نسبت با سوادي
B2484647(%)زنان باسواد

B3525453(%)مردان باسواد
B4304749(%)زنان محصل

B5705351(%)مردان محصل
B61688(%)سوادينسبت بی

B7284429(%)سوادمردان بی
B8725661(%)سوادزنان بی

شاخص فقر

C1662439(%)نرخ اشتغال
C226513(%)نرخ بیکاري
C3806058(%)مردان بیکار
C4204042(%)زنان بیکار

C5929695(%)مردان شاغل
C6845(%)زنان شاغل

C755/006/015/0ل خالصبار تکف
عملکرد در هکتار محصوالت عمده 

C8555363)تن در هکتار(کشاورزي

شاخص تغذیه و امنیت 
غذایی

D16/185/067/1)هکتار(سرانه اراضی کشاورزي
D24/43/192/0)واحد دامی(سرانه تعداد دام

D37/12/17/2سرانه تولیدات کشاورزي

عدالت و مساواتشاخص
E1738889(%)زنان بهره بردار

E2845(%)زنان شاغل
E3484647(%)زنان باسواد

معیار عوامل حقوقی 
F1486040(%)مالکیت خصوصیشاخص مالکیتو قانونی

F2524060(%)مالکیت ملی

منتخبهايشاخصدهی به نتایج ارزش
و مقیاساینکه بعضی از متغیرها داراي با توجه به

و یا تغییرپذیري یکسانی داشتند بندي خاصی نبودنددرجه
از ...)کیفیت آب و یا نوع جاده روستایی (

شده است و در ارزیابی پایانی نظرصرفآنهادهی به ارزش
ا ـدهی هر شاخص بروش ارزش. استفاده نشده استآنهااز 

ر مبناي صفرـبWellbeing Scoreر زاـافرمـاده از نـاستف

امتیازبندي شده و براي هر شاخص با توجه به 100تا 
.استفاده شده استحسابییانگینممعیار تغییرات آن از 

از روشهاشاخصآوردن ارزش بدستجهت 
در هر بخش و به تفکیک هر معیار حسابیگیري میانگین

و 9ح جدول استفاده شد که نتایج بخش اکوسیستم به شر
10نتایج بخش اقتصادي و اجتماعی به شرح جدول 

.باشدمی
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81................... ......................................................................................................1394بهار و تابستان / 11شماره / پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال ششم

IUCNمنتخب در بخش اکوسیستم به روش هايشاخصارزش -9جدول 

DINT1DINT2D1D2هاشاخص

48435551شاخص حفاظت خاك
46532175رسوبشاخص فرسایش و

68655161شاخص تنوع گونه اي
61636161شاخص کالس سنی

42434141شاخص ترکیب گیاهی
24391818شاخص گیاهان سمی

73577976شاخص تولید
89768382شاخص ظرفیت چرا
54596157شاخص کمیت آب

37394541شاخص تبخیر و تعرق

شود شاخص گیاهان سمی که مشاهده میطورهمان
که یکی از عوامل منفی در پایداري اکوسیستم به حساب 

که نشان ,D1D2زیرحوزهبا کمترین مقدار در دو آیدمی
و شاخص ظرفیت باشدمیاز مدیریت خوب پوشش گیاهی 

چرا که یکی از عوامل مثبت در پایداري اکوسیستم به 
DINT1مقدار در زیرحوزه با بیشترین آیدمیحساب 

به روش هاشاخصگذاري بعد از ارزش.شوندمیمشخص 
IUCN،افزار به کمک نرمARC GIS نقشه وضعیت
.به شرح زیر استآنهابدست آمد که تفسیر هاشاخص

با توجه به (،)4شکل (نقشه وضعیت تبخیر و تعرق
قشه عنوان نمونه نها زیاد بودند بهاینکه تعداد نقشه

دهد نشان می)  شودوضعیت تبخیر و تعرق نشان داده می
از وضعیت متوسط و دو زیرحوزه D1,D2که دو زیرحوزه 

دیگر از وضعیت ضعیف برخوردارند که نشان از پایداري به 
ل ـرق از عوامـباشد، چرا که تبخیر و تعنسبت خوب می

نقشه وضعیت آب . باشدمنفی در پایداري حوزه آبخیز می
از وضعیت قابل قبول و سه D1که زیر حوزه دهدمین نشا

دیگر از وضعیت متوسط برخوردارند که نشان از وزهحیرز
1پایداري نسبی منابع آب در حوزه آبخیز زیدشت 

که هر دهدمینشانگیاهینقشه وضعیت ترکیب . باشدمی
که باشندمیچهار زیرحوزه از وضعیت متوسطی برخوردار 

نقشه وضعیت تنوع . باشدمیي نسبی نشان از پایدار

از وضعیت متوسط D1که زیرحوزه دهدمیاي نشان گونه
و سه زیرحوزه دیگر از وضعیت قابل قبول برخوردارند که 

نقشه وضعیت تولید . باشدمینشان از پایداري قابل قبول 
از وضعیت DINT2که زیرحوزه دهدمیعلوفه نشان 

وضعیت قابل قبول متوسط و سه زیرحوزه دیگر از 
نقشه . باشدمیبرخوردارند که نشان از پایداري قابل قبول 

که هر چهار زیرحوزه دهدمیوضعیت حفاظت خاك نشان 
که نشان از باشندمیاز وضعیت متوسطی برخوردار 

نقشه وضعیت فرسایش و رسوب . باشدمیپایداري نسبی 
از وضعیت قابل قبول و D2که زیرحوزه دهدمینشان 

از وضعیت ضعیف و دو زیرحوزه دیگر از D1زیرحوزه 
وضعیت متوسط برخوردارند که نشان از ناپایداري حوزه 

نقشه وضعیت ظرفیت چرا نشان . نسبت به فرسایش است
از وضعیت قابل قبول و سه DINT2که زیرحوزه دهدمی

زیرحوزه دیگر از وضعیت خوب برخوردارند که نشان از 
نقشه وضعیت کالس سنی . دهدمیپایداري زیرحوزه 

که هر چهار زیرحوزه از وضعیت قابل دهدمیگیاهان نشان 
نقشه . دهدمیقبول برخوردارند که نشان از پایداري حوزه 

که دو زیرحوزه دهدمیوضعیت گیاهان سمی نشان 
D1,D2 از وضعیت بد و دو زیرحوزه دیگر از وضعیت

.ه آبخیز باشدضعیف برخوردارند که نشان از پایداري حوز

IUCNنقشه وضعیت تبخیر و تعرق در سنجش پایداري به روش -4شکل 
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82.......................................... ................................................ها، مراتع و آبخیزداري در ارزیابی پایداري حوزه آبخیزو سازمان جنگلIUCNمقایسه دو روش 

IUCNمنتخب در بخش مسائل اقتصادي و اجتماعی به روش هايشاخصارزش - 10جدول 

زیدشتکالنک، سنگبنشاخص
6276جمعیتيهایژگیوشاخص 

5867شاخص سواد
5956شاخص فقر

3451شاخص تغذیه و امنیت غذایی
4131شاخص عدالت و مساوات

5441شاخص مالکیت

هايویژگیشود شاخص که مشاهده میطورهمان
جمعیت که یکی از عوامل منفی در رفاه زندگی انسان به 

با بیشترین مقدار در روستاي زیدشت که آیدمیحساب 
ان پایداري و نظمی جمعیت و کاهش میزنشان از بی

شاخص عدالت و مساوات که یکی از عوامل مثبت در رفاه 
در با کمترین مقدار آیدمیزندگی انسان به حساب 

روستاي زیدشت که نشان از نابرابري اجتماعی بین زن و 
،)5شکل (نقشه وضعیت سواد.شوندمیمرد است مشخص 

نمونه عنوانها زیاد بودند بهبا توجه به اینکه تعداد نقشه(
دهد که نشان می) شودنقشه وضعیت سواد نشان داده می

روستاي زیدشت از وضعیت قابل قبول و روستاهاي سنگبن 
و کالنک از وضعیت متوسط برخوردارند که نشان از 
پایداري خوب و رفاه زندگی بیشتر است، چرا که سواد بر 
تمام جوانب انسان اثرگذار است و انسان را به سمت 

نقشه وضعیت عدالت و . دهدتکنولوژي سوق میپیشرفت و
داراي وضعیت زیدشتکه روستاي دهدمیمساوات نشان 

ضعیف و روستاهاي کالنک و سنگبن داراي وضعیت 
متوسط هستند که نشان از نابرابري اجتماعی و کاهش 

نقشه وضعیت جمعیت نشان . باشدمیرفاه زندگی انسان 
قبول برخوردارند قابلکه هر سه روستا از وضعیت دهدمی

، باشدمینظر که نشان از ناپایداري جمعیت در حوزه مورد

تأمینچرا که جمعیت زیاد پایداري اکوسیستم را براي 
و ناپایداري اکوسیستم را زندمینیازهاي روزانه خود برهم 

نقشه وضعیت تغذیه و امنیت غذایی نشان . به همراه دارد
وضعیت متوسط برخوردار که روستاي زیدشت از دهدمی

است که نشان از پایداري نسبی و روستاي کالنک و 
سنگبن از وضعیت ضعیف برخوردار هستند که نشان از 

نظر ناپایداري باال در زمینه تغذیه در روستاهاي مورد
که همین عامل شروع ناپایداري اکوسیستم را به باشدمی

هر سه که دهدمینقشه وضعیت فقر نشان . همراه دارد
که نشان از باشندمیروستا از وضعیت متوسط برخوردار 

نقشه وضعیت مالکیت . پایداري نسبی اکوسیستم است
که هر سه روستا از وضعیت متوسط دهدمیزمین نشان 

که نشان از پایداري نسبی اکوسیستم باشندمیبرخوردار 
هاي مربوط به بخش مسائل اقتصادي و در نقشه.است

با هم در نظر DINT2,D1,D2زیرحوزه اجتماعی سه 
اي ـت روستل که تـحت مالکیبه این دلی. گرفته شد

همچنین دو روستاي سنگبن و کالنک . باشندیمدشت ـزی
اند که از طریق واقع شدهDINT1هم در زیرحوزه 

گیري حسابی ارزش نهایی بین دو روستا بدست میانگین
.آمد

IUCNاري به روش نقشه سواد در سنجش پاید-5شکل 

نمودار فشارسنج پایداري از نتایج تلفیقی 6شکل 
گی اجتماعی و اکوسیستم و شرایط زندهايشاخص

را نشان 1هاي حوزه آبخیز زیدشت اقتصادي در زیرحوزه
و Xاین بارومتر معیارهاي اکوسیستم را در محور . دهدمی

در Yور میانگین معیارهاي اقتصادي و اجتماعی را در مح
پنج محدوده بد، ضعیف، فقیر، قابل قبول و خوب مورد 

در DINT1ر این شکل زیرحوزه د. دهدمیمقایسه قرار 
وضعیت نزدیک به قابل قبول قرار دارد، اما سه زیرحوزه 

کلی هر چهار طوربه. قرار دارندتريپاییندیگر در وضعیت 
همچنین . اندگرفتهزیرحوزه در شرایط متوسط قرار 

معیارهاي اقتصادي و اجتماعی هر سه روستا نیز در شرایط 
.اندگرفتهمتوسط قرار 
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83................. ........................................................................................................1394بهار و تابستان / 11شماره / پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال ششم

مشکالتی که عامل کاهش سطح پایداري در ترینعمده
عملکردهاي انسانی تأثیربوده است، 1حوزه آبخیز زیدشت 

مستقیم به یم و فرآیندهاي آن که به طور غیربه طور مستق
. از دست رفتن قابلیت تولیدي اکوسیستم ختم شده است

حوزه با تکیه بر مدیریت علمی دانشگاه تهران اما این 
توانسته است سطح پایداري را در ) دانشکده منابع طبیعی(

در صورت حل مشکالت اجتماعی و . حالت تعادل نگه دارد

در مدت زمان کوتاهی سالمتی توانمیاقتصادي 
شکل . اکوسیستم و رفاه انسانی را بطور کامل تضمین نماید

دهدمیرا نشان 1حوزه آبخیز زیدشتبارومتر پایداري 7
امتیاز نهایی براي . که در وضعیت تعادل قرار دارد

و امتیاز نهایی براي مسائل اقتصادي و 51اکوسیستم 
.باشدمی49اجتماعی

) ، مراتع و آبخیزداريهاجنگلسازمان (ردر روش دیگ
9،معیار3سازگان مرتعی در حالت کلی در بخش بوم

جدول (دگیري شدنمتغیر انتخاب و اندازه14شاخص و 

5سازگان مسائل اقتصادي و اجتماعی در بخش بوم). 11
عنوان متغیر عمل بههاشاخصخود (صشاخ16معیار و 

).12جدول (دگیري شدنانتخاب و اندازه) کنندمی

1ه آبخیز زیدشت هاي حوزدر زیرحوزهIUCNپایداري بارومتر- 6شکل 

1در حوزه آبخیز زیدشت IUCNبارومتر پایداري -7شکل
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84............................................. .............................................ها، مراتع و آبخیزداري در ارزیابی پایداري حوزه آبخیزو سازمان جنگلIUCNمقایسه دو روش 

سازگان مرتعیر در بخش بومو متغیرها و امتیاز هر متغهاشاخصمعیارها و - 11جدول 
امتیازامتیاز روشهانشانهعالئم و متغیرشاخصمعیار

اكخپایداري 

میزان پوشش سطح حفاظت خاك
خاك

5درصد80میزان پوشش سطح خاك بیش از 
44درصد80تا61میزان پوشش سطح خاك 
3درصد60تا 41میزان پوشش سطح خاك 

2درصد40تا 21خاك میزان پوشش سطح
1درصد20میزان پوشش سطح خاك کمتر از 

شدت فرسایشپذیريفرسایش
4نامحسوس

33کم
2متوسط
1شدید

میزان پایداريپایداري خاك

خاك (ماندمیکل قطعه خاك در آب بدون تورم و متالشی شدن باقی 
5)پایدار

44)پایدارنسبتاًخاك (ریزدمیکی از خاك در آب فرو کوچهايقسمتتنها 
3)خاك ناپایدار(شودمیثانیه متالشی 10تا 5قطعه خاك در آب بین 

2)خاك بسیار ناپایدار(شودمیثانیه متالشی 5قطعه خاك تا 
1)سبکوخاك سست (یشنهايخاكامکان آزمایش وجود ندارد مانند 

میزان نفوذپذیرياكبافت خ
4)نفوذپذیري خوب(یشنی تا شنی رسهايخاك

33)نفوذپذیري متوسط(یشنی رسی تا رسی شنهايخاك
2)نفوذپذیري کم(رسی شنی تا رسی هايخاك

1)نفوذپذیري بسیار کم(رسی تا رسی سنگین هايخاك

پایداري پوشش 
گیاهی

تنوع زیستی

ايتنوع گونه
44گونه گیاهی50بیش از 

3گونه گیاهی50تا 30
2گونه گیاهی30تا 10

1گونه گیاهی10کمتر از 

درجه خلوص تیپ
33تیپ از چند گونه تشکیل شده باشد
2تیپ از دو گونه تشکیل شده باشد

1تیپ از یک گونه غالب تشکیل شده باشد

هايکالسوجود 
سنی مختلف

هاي گیاهی دیده درصد گونه75سنی مختلف در بیش از هايکالس
4شودمی

33شودمیهاي گیاهی دیده درصد گونه75تا 50سنی مختلف در هايکالس
2شودمیهاي گیاهی دیده درصد گونه50تا 25سنی مختلف در هايکالس

هاي گیاهی دیده رصد گونهد25سنی مختلف در کمتر از هايکالس
1شودمی

ترکیب گیاهی

کالس خوشخوراکی
4باشندمیIبیشتر گیاهان از کالس 
33باشندمیIIبیشتر گیاهان از کالس 
2باشندمیIIIبیشتر گیاهان از کالس 
1باشندمیبیشتر گیاهان سمی 

فرم رویش

ه نسبت قابل انتظار در ترکیب گیاهی رویشی مختلف بهايفرمگیاهان با 
44وجود دارند

درصد در ترکیب 50رویشی مختلف به نسبت باالي هايفرمگیاهان با 
3گیاهی وجود دارند

درصد در ترکیب 50تا 20رویشی مختلف به نسبت هايفرمگیاهان با 
2گیاهی وجود دارند

1باشدمیرویشی مختلف هايفرمفاقد 

وضعیت گیاهان 
گیاهان سمیسمی

4درصد ترکیب گیاهی متعلق به گیاهان سمی5کمتر از 
33درصد ترکیب گیاهی متعلق به گیاهان سمی10تا 5
2درصد ترکیب گیاهی متعلق به گیاهان سمی20تا 10

1درصد ترکیب گیاهی متعلق به گیاهان سمی20بیش از 

ري معیار پایدا
اقتصادي و 

اجتماعی

تناسب بین دام و 
مرتع

نسبت دام موجود 
به مجاز مرتع

33متعادل
2کمتر از دو برابر ظرفیت
1بیش از دو برابر ظرفیت

رعایت تناسب دام 
با مرتع

33متناسب با شرایط مرتع باشدکامالًنوع دام 
2ع باشدمتناسب با شرایط مرتنسبتاًنوع دام موجود 

1نوع دام موجود متناسب با شرایط مرتع نباشد

تناسب بهره 
برداري

تبدیل اراضی 
مرتعی به سایر 

هاکاربري

4باشدمیهاکاربريعرصه فاقد هر گونه تبدیل اراضی مرتعی به سایر 
3فقط در عرصه هاي مناسب تغییر کاربري انجام شده است

22شودمیو نامناسب تغییر کاربري دیده در عرصه هاي مناسب
1تغییر کاربري انجام شده فاقد استعداد بوده است

سطوح حفاظتی
33هاي حفاظتی قرار داردقسمتی از عرصه تحت پوشش برنامه

2قسمتی از عرصه داراي قرق شاهد است
1فاقد سطح حفاظتی و قرق شاهد است
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85................... ......................................................................................................1394بهار و تابستان /11شماره / پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال ششم

سازگان مسائل اقتصادي و اجتماعیو متغیرها و امتیاز هر متغیر در بخش بومهاشاخصمعیارها و - 12جدول 
بدست آمدهامتیاز امتیاز روش )ارزشیابی اولیه(تجزیه و تحلیل شاخص معیار

1 تراکم زیاد Km2نفر در 45بیش از 

تراکم جمعیت

تغییر و تحول 
جمعیت

2 2 تراکم 
متوسط Km2نفر در 40تا 35ن بی

3 تراکم کم Km2نفر در 35کمتر از 

1 نامناسب نفر4بعد خانوار بیش از 
2بعد خانوار 2 متوسط نفر4حدودبعد خانوار 

3 مناسب نفر4بعد خانوار کمتر از 
1 نامناسب درصد10رشد ساالنه بیش از  رشد ساالنه 

2جمعیت متوسط درصد9تا 5ه بین رشد ساالن
3 3 مناسب درصد4رشد ساالنه کمتر از 
1 1 نامساعد %92نرخ اشتغال کمتر از 

نرخ اشتغال

فقر و معیشت

2 متوسط %97تا 92نرخ اشتغال بین 
3 مساعد %97نرخ اشتغال بیش از 
1 بسیار 

ضعیف نفر شاغل25کمتر از 
2تعداد شاغلین متوسط نفر شاغل50تا 25

3 3 خوب نفر شاغل50بیش از 
1 بد نفر3میزان سرباري بیش از 

2بار تکفل خالص متوسط نفر سربار2تا 3
3 3 خوب کمتر از دو نفر سربار

1 ضعیف تن در هکتار2عملکرد گندم کمتر از  عملکرد محصوالت 
2عمده کشاورزي 2 متوسط در هکتارتن5تا 2عملکرد گندم 

3 خوب تن در هکتار5عملکرد گندم بیش از 
1 ضعیف %70میزان باسوادي کمتر از 

نرخ باسوادي

آموزش و 
مهارت

2 2 متوسط %90تا 70میزان باسوادي بین 
3 خوب %90میزان باسوادي بیش از 
1 ضعیف %50میزان محصلین کمتر از 

2نرخ محصلین 2 متوسط %70تا 50حصلین بین میزان م
3 خوب %70میزان محصلین بیش از 
1 ضعیف %95میزان خالص ثبت نام کمتر از  نسبت خالص ثبت 

نام در مدارس 
ابتدایی

2 2 متوسط %99تا 95میزان خالص ثبت نام 
3 خوب %100میزان خالص ثبت نام 
1 بد هکتار5/1سرانه اراضی کمتر از  سرانه اراضی

کشاورزي

تغذیه و امنیت 
غذایی

2 2 متوسط هکتار5/2تا 5/1سرانه اراضی حدود 
3 خوب هکتار5/2سرانه اراضی بیش از 

1 1 بد واحد دامی3سرانه دام کمتر از 
2سرانه تعداد دام متوسط واحد دامی4سرانه دام 

3 خوب واحد دامی4سرانه دام بیش از 
1 1 بد تن گندم5/2تولید کمتر از سرانه سرانه تولیدات 

2کشاورزي متوسط تن گندم5تا 5/2سرانه تولید بین 
3 خوب تن گندم5سرانه تولید بیش از 
1 نامناسب %80تعداد خانوارهاي برخوردار کمتر از  تعداد خانوارهاي 

برخوردار از آب 
آشامیدنی سالم

وبهداشت 
جامعهسالمت

2 2 وسطمت %95تا 80تعداد خانوارهاي برخوردار بین 
3 مناسب %95تعداد خانوارهاي برخوردار بیش از 

1 1 نامناسب %80تعداد خانوارهاي برخوردار کمتر از  تعداد خانوارهاي 
برخوردار از توالت 

بهداشتی
2 متوسط %95تا 80تعداد خانوارهاي برخوردار بین 
3 مناسب %95وارهاي برخوردار بیش از تعداد خان
1 نامناسب %80تعداد خانوارهاي برخوردار کمتر از  تعداد خانوارهاي 

2برخوردار از حمام متوسط %95تا 80تعداد خانوارهاي برخوردار بین 
3 3 مناسب %95تعداد خانوارهاي برخوردار بیش از 

شد که آن را 45سازگان مرتع امتیاز نهایی براي بوم
و امتیاز نهایی ) 1جدول (دهدمیدر طبقه متوسط قرار 

شد که با توجه 32براي بخش مسائل اقتصادي و اجتماعی 
که آیدمیبدست ) تقسیم(ومتغیر انتخابی عدد د16به 

در نهایت ). 2جدول (دهدمیآن را در طبقه متوسط قرار 

و جدول )13ل جدو(تبا استفاده از ماتریس برآورد امتیازا
با توجه . شودمیوضعیت پایداري حوزه آبخیز مشخص 4

به جمع کل امتیازات حوزه آبخیز زیدشت به لحاظ 
.پایداري وضعیت ضعیفی دارد
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86............................................. .............................................ها، مراتع و آبخیزداري در ارزیابی پایداري حوزه آبخیزو سازمان جنگلIUCNمقایسه دو روش 

ماتریس برآورد امتیازات- 13جدول 
وضعیتامتیاز ماهوينسبت درصد در حوزههااکوسیستم

1خیلی ضعیف2ضعیف 3متوسط 4خوب5عالی 
4-محیط آبی

3-جنگل
3×2×75275/0مرتع

3×1×4/141144/0فضاي انسانی
9/0-بیابان
4/89جمع

932/4جمع کل امتیازات

هاي اجرایی در حوزه نتایج این تحقیق با نتایج طرح
هاي اجرایی در ار در ایران و طرحآبخیز جنگلی خیرودکن

هاي آفریقا و آسیاي جنوبی در بخش معیارها و شاخص
اما در بخش . مسائل اقتصادي و اجتماعی مطابقت دارد
هاي منتخب تا متغیرهاي اکوسیستم، معیارها و شاخص

حدودي با هم مطابقت دارند، چرا که حوزه آبخیز خود 
و بنابراین معیارها باشد دربرگیرنده اکوسیستم جنگلی می

. تر خواهد بودهاي حوزه آبخیز بیشتر و متنوعو شاخص
گیري بعضی از متغیرها در اندازهمشکالتی که براي 

هاي مختلف مورد اشاره بوده است نیز براي این طرح
شکالت در تمام بیشتر این م. تحقیق پیش آمده است

هاي هعدم دادبر بودن و هزینه زیاد و مطالعات شامل زمان
بعضی از . گیري متغیرها بوده استمناسب براي اندازه

نظر صرفآنهامتغیرها نیز قابلیت کمی شدن ندارند که از 
طرح اجرایی در آفریقا و آسیاي جنوبی در . شده است

اي انجام گرفته است، ولی در این تحقیق و سطح منطقه
اي بوده است که توانایی طرح خیرودکنار در سطح حوزه

. دهدرا در هر بخش و سطحی نشان میIUCNروش
طور کلی ارزیابی پایداري با در نظر گرفتن تمامی عوامل به

موثر بر حوزه کاري بسیار دشوار و پرهزینه و زمان بر است 
که به ناچار باید بعضی از عوامل را که اثر کمتري دارند در 

.نظر نگرفت
با اجراي در بخش اکوسیستم براي شاخص منابع آب،

توان پاسخ هیدرولوژیکی عملیات بیولوژیکی و مکانیکی می
. کاهش پایداري است کم کردرا که یکی از متغیرهاي

توان دبی و حجم رواناب را نیز کاهش داد و به حتی می
براي شاخص حفاظت . افزایش پایداري حوزه کمک کرد

توان از پهن برگان که تاج پوشش بهتري دارند خاك می
فاده کرد و میزان درصد خاك لخت را که یکی از است

. رود کاهش دادخاك به شمار میمتغیرهاي منفی حفاظت
فرسایش و رسوب که یکی از عوامل اصلی در کاهش 

توان با اجراي رود را میپایداري حوزه آبخیز به شمار می
عملیات مکانیکی و بیولوژیکی بسته به نوع منطقه کاهش 

ها در کاهش پایداري حوزه ترین شاخصیکی از اصلی. داد
.باشدمقادیر زیاد فرسایش و رسوب می1آبخیز زیدشت 

در بخش انسانی، شاخص تغذیه و امنیت غذایی باعث

در این راستا . کاهش پایداري در این بخش بوده است
هاي نوین توان سرانه تولیدات کشاورزي را با روشمی

را بهبود بخشید و همچنین افزایش داده و سطح پایداري 
سرانه تعداد دام را با توجه به ظرفیت چرا و تولید علوفه در 

افزایش داده و سطح پایداري را به 1حوزه آبخیز زیدشت 
شاخص جمعیت نیز یکی از عوامل . حد قابل قبول رساند

توان آن را کاهش پایداري در بخش انسانی است که می
و ولد، رشد ساالنه از طریق کاهش زاد . کنترل کرد

جمعیت ثابت کند و تغییراتجمعیت کاهش پیدا می
خانوار نیز کاهش پیدا دـم جمعیت و بعـراکـد و تـمانمی
کنند که همه این عوامل در جهت افزایش پایداري می
شاخص عدالت و مساوات در این حوزه نیز یکی . باشندمی

با . از عوامل کاهش پایداري در بخش انسانی بوده است
بردار و افزایش درصد زنان شاغل کاهش درصد زنان بهره

توان این شاخص را بهبود بخشید و به پایداري مطلوب می
شاخص فقر نیز باعث کاهش پایداري شده . دست پیدا کرد
توان با افزایش نرخ اشتغال از طریق ایجاد است که می

هاي شغلی جدید آن را کاهش داد و میزان پایداري فرصت
.نظر را افزایش دادوزه موردح

بهمحققانازگروهیاجتماعی،پایداريتعریفدر
عدالت: اندکردهکننده اشارهتعیینواصلیعنصرچهار

).20(امنیت ومشارکتاجتماعی،همبستگیاجتماعی،
باتوأموبرابرهايفرصتچونهاییمعنا، مؤلفهایندر

وتعاونهمراه بازندگی،آنهاانستمامیبرايپیشرفت
ایفايجهتدرافرادتمامیبرايبرابرهايفرصتهمکاري،

ایمنیومعاشامرارامنیتهمراهبههاي اجتماعینقش
مبنايطبیعی،مخاطراتبرابردر انسانیهايسکونتگاه
توسعه پایدار ).5(اندگرفتهقراراجتماعیپایداريسنجش

تصادي، پیشرفت اجتماعیعه اقبر آن است تا از طریق توس
سانی را به سوي پذیري محیطی، جامعه انو مسئولیت

در . پذیر و دوام یافتنی رهنمون سازددنیایی خوب، زیست
این معنا، هسته مرکزي مفهوم پایداري بر حفظ و 

حقیقت اي استوار است و درهـایـایر سرمـنگاهداشت ذخ
اي چون پایدار چیزي جز حفظ ذخایر سرمایهتوسعه 

سرمایه انسانی، اجتماعی، طبیعی و اقتصاد نیست
).8شکل (
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87................... ......................................................................................................1394بهار و تابستان / 11شماره / ه آبخیز سال ششمپژوهشنامه مدیریت حوز

معناي مفهومی توسعه پایدار از تلفیق مسائل اقتصادي، اجتماعی و محیطی- 8شکل 

در این حوزه IUCNسنجش پایداري با فشارسنج 
می و توانسته است ارزیابی متوسطی از روند توسعه ک

کیفی اکوسیستم و مطلوبیت رفاه زندگی انسان بدست 
ي هاشاخصنتایج این تحقیق از لحاظ معیارها و . دهد

العات و دقت منتخب با توجه به کیفیت و کمیت اط
البته (تواند در سایر مناطق ایرانیمهاي تولید شده داده

براي رسیدن . قابل تعمیم باشد) نظرمشابه با حوزه مورد
نظر از لحاظ یداري قابل قبول باید حوزه موردبه پا

اکوسیستم و مسائل اقتصادي و اجتماعی پیشرفت کند و 
این . در حالت تعادلی که فعال در آن قرار دارد پیشی بگیرد

ین زندگی مطلوب تأمشرایط با حفاظت از اکوسیستم و 
با توجه به عملیات . گرددیمبراي آبخیزنشینان میسر 

رود که بخش یمم گرفته در حوزه انتظار آبخیزداري انجا
اکوسیستم به حد پایداري مطلوب برسد و براي آنکه حوزه 
پایدار باشد باید بخش اقتصادي و اجتماعی نیز مورد توجه 
قرار گیرد و با اقداماتی جهت ارتقا سطح زندگی مردم 

.توان به آن دست پیدا کردیم
در هایستماکوسارزش ماهوي و عملکردي یعتاًطب

از این رو . گیري و پایداري حوزه آبخیز یکسان نیستشکل
آبی باالترین هايیستماکوسکارشناسان، ع به استناد اجما

بیایانی کمترین ارزش را در هايیستماکوسارزش و 
پس در فرآیند . نمایندیمارزشیابی یک حوزه آبخیز احراز 

هوي ترکیب تعیین پایداري حوزه آبخیز، باید به ارزش ما
آنهاو سطحی از حوزه آبخیز که تحت پوشش هایستماکوس

).3جدول (د قرار دارند توجه نمو
مطالعه حاضر براي اولین بار در ایران و جهان در سطح

هاي آبخیز طالقان انجام حوزه آبخیز و در یکی از زیرحوزه
عنوان الگو براي سایر محققین تواند بهیمگرفته است که 

هاي کشور مطابق با الگوي آب و بخواهند در دیگر حوزهکه 
مطالعاتی انجام دهند مورد استفاده 1هوایی حوزه زیدشت 

جهت آگاهی از وضعیت روند پایداري، پیشنهاد . قرار گیرد
بعد از اندگرفتهیی که مورد مطالعه قرار هاعرصهشود یم

. دگیري قرار گیرنازهسال مورد ارزیابی و اند10گذشت
شود که در بخش معیارهاي عوامل حقوقی و یمپیشنهاد 

ي بیشتري در نظر گرفته شود که در این هاشاخصقانونی 
ي مرتبط بیشتر هاناسازمتحقیق به دلیل عدم همکاري 

پیشنهاد . ي انتخابی در این بخش حذف شدندهاشاخص
يهابخشدر IUCNکه تحقیقات به روش شودیم

بد، زیرا استفاده از تجربیات کاري مختلف کشور افزایش یا
تحقیقات را به گونهینادیگر بی شک ارتقاء سطح کیفی 

آنچه مسلم است کاهش وابستگی .همراه خواهد داشت
افراد به حوزه آبخیز را در یک کالم بایستی ارتقاي سطح 

دانست و ارتقاي سطح آنها) مشاغل جایگزین(یزندگ
.گرددمیزندگی به نتیجه فعالیت جمعی بر
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Comparison of Two Methods of IUCN and Watershed, Range and Forest
Management in Assessing Watershed Sustainability (Case Study: Talleghan-Zeidasht)

Omid Asadi Nalivan1, Mohsen Mohseni Saravi2, Ghavamodin Zahedi Amiri3 and Ali Akbar
Nazari Samani4

Abstract
Sustainable development is a comprehensive approach to improve Human life quality to meet

economical, social and environmental needs of anthropological residents. When sustainable
development is achieved an overlapping is created between ecological, economical and social
classes. The most principle goal for this research is to determine sustainability criteria and indices
and to measure sustainability. The first approach was obtained from, watershed and range
management projects monitoring and evaluation monitoring instructions provided by president
strategically supervising planning assistant and range and watershed management, forest
organization for Iran. As a whole in rangeland ecological section, three criteria, nine indices and
fourteen variables were evaluated. In economical and social issues section 5 criteria and 16 indices
were evaluated (indices served as variables by themselves) in respect to total Zeidasht watershed
score, this watershed is categorized in too poor sustainability class. The second method to analysis
and evaluate sustainability in interested basin has been IUCN. This method simultaneously
considers ecosystem and anthropological issues. Two criteria, six indices and 28 variables were
measured in human welfare section. In ecosystems sustainability four criteria and ten indices and 35
variables were evaluated. Final indices and criteria integration was completed and map was
developed in GIS. Final score for ecosystem and social and economical issues were 51 and 49
respectively. Final results the Barometer of Sustainability showed that Zeidasht 1 basin
sustainability is moderate. This situation can be improved by ecosystem conservation and people
life style quality enhancement.

Keywords: Sustainability assessment, Ecology, Sustainable Development, Zeidasht 1
watershed, IUCN
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