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 مبسوط چکیده
 رویکرد یک عنوانشود. بهدر آن  موجود هایظرفیت و قوت نقاط از غفلت به منجر تواندمی آبخیز حوزه در یک مشکالت بر صرف تمرکز: هدفمقدمه و 

ت مدیری یقاز طر و کرد دهاستفا طبیعت و بین مردم پویا و پیچیده هایعنوان سامانهبه آبخیز هایبهتر حوزه درک برای آوریتاب تفکر از توانمی نوظهور،
 ابعاد از استفاده اب آبخیز حوزه آوریتاب مفهومی سازیمدل باهدف حاضر، پژوهش روینازا .کرد را تسهیل پایدار آبخیز یک سمت به گذار آبخیز، کارآمد
 . است شدهیزیربرنامه زیرساختی و اقتصادی اجتماعی، شناختی،بوم کلیدی

 1395منتهی به  سالههشتیک دوره زمانی  برای نآ بر حاکم شرایط به توجه با آبخیز حوزه آوریتاب سازیوممفه ابتدا منظور این برای :هامواد و روش
 آبخیز سالمت شاخص از شناختیبوم بُعد برای که ترتیبینابه شد، استخراج و تهیه مختلف ابعاد در رمؤث معیارهای هایداده و اطالعات سپس. گرفت صورت

 پرسشنامه توزیع طریق از بخش این نیازدمور هایداده که شد گرفته نظر در معیار 13 و هشت ،13 ترتیب به زیرساختی و اقتصادی ی،اجتماع ابعاد برای و
 دابعا معیارهای سپس. شد تعیین اصلی هایؤلفهم تحلیل روش اساس بر هاآن یتاهم با متناسب وزن و استانداردشده مزبور معیارهای ادامه در. شد آوریجمع

 به یرآبخیزز مقیاس در شازند آبخیز حوزه کلی یآورتاب و شدهانجام هندسی گیریمیانگین طریق از بُعد هارچ تلفیق سپس و جداگانه صورتبه ابتدا مختلف
  .بندی شدپهنه شازند آبخیز آوریتاب نقشه یتدرنها ا تعیین سهم هر بعد،ب ادامه در. آمد دست
 شد که و مشخصداد  شازند نشان زیرآبخیزهایره مطالعه برای ر طول دوآوری را دو مکانی شاخص تاب زمانیتغییرات الگوی  هآمددستبهنتایج  :هایافته

 .است یرساختیز و اجتماعی شناختی،بوم اقتصادی، ابعاد در ترتیب به آبخیز شازند یآورتاب شاخص در مشارکت بیشترین
 هایسامانه ویاییپ و وضعیت از کامل رکد به در مقابل مخاطرات نیاز آبخیزها ان اذعان نمود که مدیریتتوطبق نتایج پژوهش حاضر می گیری:نتیجه

تواند خیز میآن در مقیاس حوزه آب برهای مؤثر آوری و تحلیل مؤلفهرویکرد تاب استفاده از ارتباطیندرا .دارد هاتنش به واکنش در شناختیبوم و اجتماعی
 باشد. های آبخیزمدیریت جامع حوزهی مؤثر برای نیل به کارهایکی از راه

 

  سازی، مدیریت جامع حوزهرگرسیون چندمتغیره، ظرفیتحوزه شازند، های اصلی، تحلیل مؤلفه کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه
های اساسی در بخش منابع طبیعی خصوصاً وجود چالش   

نیازهای مدیریت و استفاده بهینه از آن و توجه به  ازلحاظ
در عین پایداری این منابع، ضرورت تدوین سطوح  1گروداران

 شناسی جدید را ایجاب گیری در قالب روشباالی تصمیم
عنوان واحد مکانی مناسب و رو، لحاظ آبخیز بهکند. ازاینمی

دهی مدیریت آن برای پایداری و حفظ به دنبال آن سازمان
های مزبور به چالش های رسیدگیحلمنابع طبیعی یکی از راه

 تأثیر تواندبروز مخاطرات می کهییازآنجاطرف دیگر، از است. 
 به آن اتتأثیرباشد و  داشته آبخیز هایسامانه بر یتوجهقابل

 افزایش طبیعی، بالیای افزایش آب، عرضه در اختالل شکل
 تنوع کاهش ها،گونه انقراض آب، کیفیت مسائل آلودگی آب،

 منابع غیراصولی از برداریبهره و اقتصادی هایزیان زیستی،
در مقیاس حوزه آبخیز  2یآورتاببررسی مفهوم  نماید،بروز 

 مخاطرات اتتأثیر به ذکر است که الزمای دارد. اهمیت ویژه
 متفاوت آبخیز سامانه وضعیت و جغرافیایی موقعیت به بسته
کند یک سامانه، آوری ویژگی است که توصیف میتاب .است

یک تواند تحمل کند؛ بر این اساس، ه مقدار اختالل را میچ
آور اختالالت را بدون تنظیم مجدد، با ساختار و سامانه تاب

منظور ارائه دید به. (12) کندعملکرد جدید تجدید می
آوری یک سامانه، باید از تمام ابعاد سیاسی، صحیحی از تاب

ن هر یک از امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و تعامل بی
ای انجام داد، اما عدم آگاهی از این ها تحلیل یکپارچهآن

ها امکان استفاده از رویکردهای کمبود داده یلبه دلموضوع 
های دلم کهییازآنجاسامانه چندبعدی را محدود کرده است. 

پذیری جوامع برای کاهش آوری به بررسی انعطافتاب
ابل پیامدهای آوری در مقایش تابزپذیری و افآسیب

 های ارزیابی آنپردازند، الزم است مدلمخاطرات می
در  آبخیزها . مدیریت(1و تحلیل قرار گیرند ) موردمطالعه

 پویایی و وضعیت از کامل درک به مقابل مخاطرات نیاز
 .دارد هاتنش به واکنش در شناختیبوم و اجتماعی هایسامانه

 موجود، گیریاندازه رویکردهای از بسیاری ،دیگر یانب به
( سازیظرفیت فرآیند) فرایند یک عنوانبه آوری راتاب
 یک عنوانبه آوری راتاب که رویکردی دانند، بنابراین،می

 اولیه اصول سنجش به تواندمی و کندمی تلقی پویا فرآیند
 برای آبخیزها به کمک برای کند، کمک هاظرفیت و هادارایی
  .است الزم منتظرهغیر شارهایف یا هاشوک با مقابله

1- Stakeholder                                                                                                                                                                   2- Resilience 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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 کاهش جهت در یاساس گام نخستین آوری جامعهتاب ارزیابی
 برابر در آوری آنتاب تقویت و جامعه یک در فاجعه بروز خطر

اخت ، با شنیبه عبارت (.32) است انسانی و طبیعی بالیای
 ماعیاجت عنوان سامانهصحیح کارکرد سطوح مختلف آبخیز به

ازگاری س نش،تگذار از وضعیت  چون مفاهیمی شناختی،و بوم
ح رخورد صحیبگیری از شیوه یاد ها،منابع و ظرفیت بریهتکبا 

ییر تغ پذیرش و بازیابی تعادل و دهیخودسامان ها،با تنش
 عنصر عنوانبه اخیراً آوریند. رویکرد تابکپیدا میموضوعیت 

 اهشک هتج در متحد ملل سازمان المللیبین راهبرد اصلی
ازمان سدبیر کل  (.3،37) است شدهینتدو( UNISDR) 1بالیا

 یا،بال از گیرییشانداز خود در مورد پملل متحد در بیانیه چشم
و  یآورتاب یو ارتقا هایو ضرورت کاهش نابرابر یتبر اهم
 هاییردرگ یشو طبعاً افزا یاجتماع هاییاز فروپاش یریجلوگ

ه بدر قا یجامعه جهان واقعدرکرده است.  یدو منازعات، تأک
ا ر هایروشدت ن تواندیاما م یست،ن یعیطب یروهایمهار کامل ن

 و هایربناو ز هاییکند و دارا بینییشاز مردم پ اظتحف یبرا
عوامل  ینچنآورتر کنند. همخود را تاب هاییشتمع ینچنهم

 تواندیم یزن یزهر آبخ یطبا توجه به شرا شدهییشناساو ابعاد 
در  و کارشناسان نفعانیمشارکت ذ یعنوان نقطه شروع برابه

ارج خدر  داخل و چه رچه د ی،و آمادگ یزیربرنامه یندهایفرآ
 ینخود، ا نوبهبه یآورتاب یعمل کند. بررس یزاز جامعه آبخ

-یمختلف اقتصاد یهاکه به چالش آوردیامکان را فراهم م
مؤثرتر  اییوهمبتالبه جوامع، به ش زیستییطو مح یاجتماع

 یهاچهارچوب یجادا یقاز طر توانیم ینچنپرداخته شود. هم
صل حا نانیاطم ینا ی،آورتاب یابیارز یبرا یسازنده و کمّ
در  "اجراقابلراهبرد " یکبه  یآورتاب یکردشود که رو

 (.29)شود  یلتبد یزهاآبخ یریتمد
 لحا در متعدد تعاریف که دهدمی نشان جدید پژوهشی سوابق
 به بسته که دارد وجود آوریتاب اصطالح با رابطه در حاضر
 علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم) مختلف علمی هایدیدگاه
 شناختیروش رویکرد ،(مهندسی و بهداشتی علوم طبیعی،

 گرایی،واقع گرایی،مثبت) نظری گیریجهت و( کمی به کیفی)
 چنینهم. تاس متغیر کامالً( ساختارگرایی یا گراییعمل
 برابر در آوریتاب سنجش رویکردهای و ابزارها اندازچشم

 دارای رویکردها از برخی است، متفاوت کامالً طبیعی بالیای
 یا( 37،22،21) شهری مناطق مانند خاصی مکانی مقیاس

 اندازچشم دیگر برخی کهیدرحال هستند( 28،6) روستایی
 عامل نوع یک به را گیریاندازه اما دارند تریگسترده مکانی

 محیط نوع یک یا( 25،24،4) سیالب مانند حوادث ایجادکننده
 مانند خاص بخش یک یا( 31) ساحل مانند دیدهآسیب

ای مطالعهدر . کنندمی محدود( 33،30) بحرانی هایزیرساخت
 هایچارچوب از منظم بررسی یک( 2مرتبط با این موضوع )

 بالیای برابر در خطر تمدیری برای ساحلی جامعه آوریتاب
 هاآن ارزیابی و این رویکردها ساختاردر رابطه با  طبیعی

 در آوریتاب حساس معیار 64 که اقدام به شناسایی شدهارائه
 نظر در و واگرایی و همگرایی وتحلیلتجزیه با بُعد چهار

انجام  موردبررسی هایچارچوب در ارزیابی هایشاخص گرفتن
 نهادها، و حاکمیت روی تربیش وجودم هایچارچوب .گرفت

مطالعه در  .بودند متمرکز اقتصاد و جامعه و هازیرساخت
 اجتماعات آوریتاب میزان تحلیل و سنجش( 16دیگری )
 در آن بر مؤثر عوامل و محیطی مخاطرات برابر در روستایی

ی با مطالعه رو. کردند بررسی را سیستان روستایی نواحی
 نهادی، مدیریتی، عوامل که معه آماری مشخص شداج

 سیستان منطقه آوریتاب کنندهبینیپیش، کالبدی و اقتصادی
 عبارتی به یا بینیپیش توان اجتماعی عوامل تنها و باشندنمی
با  .اندداشته را سیستانی روستاییان آوریتاب بر گذاریتأثیر

 توان اذعان کردهای مشابه میاستناد به این مطالعات و نمونه
 جز آوریتاب ارزیابی هایچارچوب اجرای و توسعهکه 
 در هنوز که است رویکردهایی و تحقیقاتی فعال هایزمینه
 چارچوب چندین که واقعیت این. هستند تکامل و تحول حال

 توجه گرنشان ،منتشرشده کوتاه نسبتاً دوره این در ارزشیابی
 این هب علمی جامعه سوی از اخیر هایسال در که است زیادی

 (. 2) است شده موضوع
مشتمل  اهبردیر رویکردهای و المللیبین تحقیقات ،در کل   
 در هاتالش ادغام برای تواندمی نوآورانه هایبینیجهان بر

 استفاده آبخیز حوزه هایسامانه پایداری آوری وجهت تاب
 گیریمپشتیبان تصمی هایسامانه و اطالعات انتشار .شود

 به رسیدگی برای را آوریتاب توانندمی آبخیز حوزه به مربوط
، رونیازا .دهند افزایش مخاطرات طبیعی از ناشی پیامدهای

در  آوریتاب مفهومی سازیمدل باهدفپژوهش حاضر 
 شناختی،بوم کلیدی ابعاد از استفاده با آبخیز مقیاس حوزه

 است. شده یزیربرنامه زیرساختی و اقتصادی اجتماعی،
 

 هاروشمواد و 
 موردمطالعهمعرفی منطقه 

 غربی جنوب واقع در شازند آبخیز حوزه درحاضر  مطالعه   
 52 12˝تا  49˚ 4 15˝مرکزی با مختصات جغرافیایی  استان

عرض  34˚12 13˝تا  33˚ 44 42˝طول شرقی و  49˚
است که  شدهانجام کیلومترمربع 1740 کل شمالی با مساحت

طبق روش  . این حوزه،(1 شکل) استزیرآبخیز  24شامل 
 با خشک تا خشکیمهن منطقه یک عنوانبه آمبرژه،
. (8است ) شدهیبندطبقه سرد هایزمستان و گرم هایتابستان

 دریا سطح از متر 3350 و 1800 بین اختالف ارتفاع حوزه
 درجه 7/13 آبخیز حوزه ساالنه دمای میانگین. است

 بین. استمتر میلی 430 النهسا بارندگی میانگین و گرادسانتی
 و شهرها در یتوجهقابل توسعه 1379 و 1367های سال

(. 13،11) است داشته وجود باغ و آبی مزارع گسترش و صنایع
 کامالً  منطقه این در اقتصادی و اجتماعی توسعه ،یجهنت در

1 - International Strategy for Disaster Reduction 

  
 

 پورمحمود جمعهو  حمیدرضا صادقی، سیّدپریسا فرضی
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چنین جمعیت حوزه بر اساس (، هم8) است یافته ییرتغ
نفر در سال  75204از سرشماری نفوس و مسکن کشور 

منطقه  ین. ارسیده است 1390نفر در سال  102278به  1355

 یدر استان مرکز یگردیعتقطب طب ینترمهم ینچنهم
در ایران و  حوزه آبخیز شازند کلی موقعیت شود.محسوب می

 است. شدهداده نشان (1شکل ) در استان مرکزی،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرکزی استان در شازند مطالعاتی زیآبخ حوزه تیموقع -1شکل 
Figure 1. Location of the Shazand Watershed in Markazi Province, Iran 

 
 روش تحقیق

آوری های تابپژوهش حاضر برای تعیین و سنجش مؤلفه   
گذاری شده است. بدین منظور در مقیاس حوزه آبخیز هدف

ز بر اساس آوری حوزه آبخیسازی شاخص تابابتدا، مفهوم
های آوری و تحلیل رابطهشناسایی عوامل اصلی مؤثر بر تاب

ها انجام شد و متناسب با آن، داده و علت و معلولی آن
تهیه و معیارهای مناسب برای سنجش  یازموردناطالعات 

آوری انتخاب شدند. بنابراین با توجه به ماهیت شاخص تاب
ی آبخیز در چهار آورآوری، عوامل مؤثر در تابچندوجهی تاب

شناسایی،  تی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختیشناخبوم بُعد
، یشناختبوم بُعدکاوی شدند. در بخش تهیه، استخراج و داده

های تکمیلی و نظر به جامعیت شاخص سالمت پس از بررسی
و ( PSR) 1پاسخ-حالت-فشار آبخیز منتج از کاربست رویکرد

در بین  درصد( 75) یزان صحتترین مچنین بیشهم
 های مفهومی مطالعاتی برای ارزیابی سالمت آبخیز شازندمدل

آوری حوزه تنهایی برای ارزیابی تاب(، از شاخص مزبور به13)
 و اقتصادی اجتماعی، استفاده شد. در بخش بُعد شازند

معیار برای ارزیابی  13و  8، 13 ترتیبینابهزیرساختی، که 
های بود، داده شدهنظر گرفته آوری آبخیز شازند درتاب

از طریق  شدهیلتکمهای با استفاده از نتایج پرسشنامه یازموردن
 220در قالب  1398مصاحبه با افراد ساکن در آبخیز در پاییز 

 و گیرینمونه برای الزم محاسبات بر مبتنینامه پرسش
و مربوط به  یصورت تصادفبه (18) هانمونه حجم محاسبه

 جامعه هدف برایاستخراج شد.  1395-1388 دوره زمانی

سال  40افراد باالی  ها، مشخصاًگویی به پرسشنامهپاسخ
 در دورهامکان ارزیابی کامل شرایط ساکن حوزه انتخاب شد تا 

پذیر باشد. دلیل برای افراد امکان شدهگرفتهزمانی در نظر 
که بود  علتینابهزمانی برای مطالعه حاضر  انتخاب این دوره
های پیشین در حوزه آبخیز شازند در سالکه با توجه به این

 توسطای برای بررسی شرایط حوزه مطالعات گسترده
نوعی صورت گرفته و به( 35،23،14،10)پژوهشگران مختلفی 

معتبر و مفیدی ای یک حوزه آبخیز معرف با پایگاه دادهبه 
نیز در این آوری آبخیز شازند بررسی تاب، بنابراین شدهیلتبد

در ادامه اقدام به شناسایی ابعاد و . دوره انجام گرفت. 
 برای این منظورآوری آبخیز شازند شد، معیارهای مؤثر در تاب

هر یک از معیارهای مطالعاتی در هر بُعد  دهیوزنابتدا 
صورت جداگانه و نهایتاً ترکیب کلیه معیارهای موردبررسی و به

با استفاده از روش تحلیل د مطالعاتی دارای اولویت برتر در ابعا
 صورت گرفت. (PCA) 2های اصلیمؤلفه

 

 نتایج و بحث

و  ، اقتصادییدر ابعاد اجتماع شدهگرفته نظرمعیارهای در 
  زیرساختی

برای ارزیابی  شدهنظر گرفتهدر این بخش، ابتدا معیارهای در    
های آوری آبخیز شازند با استفاده از نتایج پرسشنامهتاب
از طریق مصاحبه با افراد ساکن در آبخیز و مربوط  شدهیلتکم
به نتایج حاصل استخراج شد.  1395-1388دوره زمانی به 

 است. شده ارائه( 1های اصلی توصیفی در جدول )آماره همراه

1- Pressure-State-Response                                                                                                 2- Principal Component Analysis 
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 از دهاستفا با آوریتاب معیارهای دهیوزن و شناسایی
 اصلی هایمؤلفه تحلیل

 که است هچندمتغیر آماری هایروش از اصلی مؤلفه تحلیل   
 اولیه ایمتغیره تحلیل پیچیدگی کاهش برای آن از توانمی

(. 5) نمود ادهاستف اطالعات بهتر تفسیر برای چنینهم و مسئله
 و جدید هایمؤلفه به اولیه متغیرهای )معیارهای( روش، این با

 دیلتب( مؤلفه دو هر برای صفر همبستگی ضرایب با) مستقل
 هایلفهمؤ. شد استفاده اولیه متغیرهای جایبه سپس و شد

 اظلح اولیه متغیرهای از خطی ترکیبی )معیارهای( جدید،
 متغیرها تمام از هاتشکیل مؤلفه در چون عالوهبه(. 20) شدند

 ترینکم با اولیه متغیرهای اطالعات یجهدرنت شد، استفاده
 دادن دست زا نعما و ارائه حاصل هایمؤلفه یلهوسبه تلفات
 ترتیب، یندب (.26) شد اصلی هایداده اطالعاتی هایجنبه

و  دهیوزن و بُعد هر معیارهای برای تلفیق و کاهش
. ذکور استفاده شدماز روش  منتخب، بندی معیارهایاولویت

 اصلی در هایمؤلفه تحلیل اجرای امکان بررسی برای ابتدا
 هایداده روی ،ذکرشده ابعاد از یک هر هایداده مورد

 ( وKMO) 1هاداده کفایت آزمون بُعد، هر در موجود معیارهای
 Bartletآزمون  طریق از مناسب معیارهای انتخاب امکان

 .شد انجام
بوده است،  5/0تر از بزرگ KMOآماره  کهییازآنجاحال    

های اصلی های اصلی بر دادهامکان اجرای تحلیل مؤلفه
ضیه فر، Bartlet کرویت آزمون نچنی(. هم36فراهم شد )

 ای با هعبه جام شدهمشاهدههای ماتریس همبستگیتعلق 
 

با این تفاسیر، با توجه به  .را تائید نمودمتغیرهای ناهمبسته 
برای  KMO( چون مقدار آماره 2در جدول ) شدهارائهنتایج 

است،  قبولقابلدر ابعاد مختلف  شدهگرفتهدوره زمانی در نظر 
های اصلی در ابعاد ها برای انجام تحلیل مؤلفهن دادهبنابرای

 Bartletچنین نتایج آزمون کرویت اند. هممطالعاتی مناسب

دار بوده است و لذا همبستگی معنی نیز برای هر سه بُعد
 دار بین متغیرهای مختلف تائید شد.   معنی

در تخمین مؤلفه مربوط  معیارمیزان تأثیر هر در این مرحله    
های اصلی در ابعاد اجتماعی، از اجرای آزمون مؤلفه بُعدبه آن 

قرار  ایمؤلفهدر  معیار. هر محاسبه شد اقتصادی و زیرساختی
داری داشته همبستگی باالی معنی مؤلفهکه با آن  اده شدد

که بار عاملی هر یک از معیارها با استفاده از بعد از ایناست. 
 تکتک، بارهای عاملی های اصلی مشخص شدتحلیل مؤلفه

معیارها در مقدار نسبت کل واریانس تبیین شده برای هر بار 
ضرب شدند، سپس برای پیدا  موردنظرعاملی مرتبط با معیار 

کردن وزن هر معیار در کل ابعاد، نسبت هر یک از مقادیر 
ثانویه به مجموع مقادیر محاسبه شدند، حاصل این فرآیند، 

در  یتنها درکل بُعد مربوطه بود.  دهی به هر معیار دروزن
و  شدهارائهو ضریب آن در رگرسیون معیارها کد ( 3جدول )

های جدید آورده شده مؤلفهو معیارها اطالعات مربوط به نام 
با جمع جبری هر کدام از وزن چنین در این مرحله . هماست

های استخراجی معیارهای مؤثر در هر مؤلفه، وزن نهایی مؤلفه
اساس  برمعیارهای مزبور گذاری نام سپس آمد. آمدهتدسبه

 د.شدهنده مؤلفه انجام تشکیلمعیارهای ماهیت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Kaiser-Meyer-Olkin 
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 یمرکز استان شازند، زیآبخ حوزه یآورتاب یابیارز یرساختیز و یاقتصاد ،یاجتماع بُعد هیاول یارهایمع -1جدول 
Table 1. Basic criteria of social, economic and infrastructural dimension of resilience assessment of Shazand  
                watershed, Markazi Province, Iran 

 زیرساختی بُعد اقتصادی بُعد اجتماعی بُعد

 میانگین متغیر کد
 انحراف
 معیار

 نمیانگی متغیر کد انحراف معیار میانگین متغیر کد
انحراف 

 معیار

1S 
 

آموزش افراد محلی 
 در برابر بالیا

26/1 608/0 1E 
 1I 019/1 70/1 تنوع معیشتی 

 
و زیربناهای عمومی  ساتیتأس

 پراهمیت
78/1 047/1 

2S 

 

مشارکت افراد 
محلی در 

 هاآموزش
35/1 764/0 2E 

 2I 210/1 08/2 تولید 

 
و تجهیزات روبنایی  ساتیتأس

 مهم
55/1 945/0 

3S 

مشارکت جوامع و 
ات در کاهش مقام

 بالیا
80/1 000/1 3E 3 385/1 97/1 رشد اقتصادیI  110/1 77/1 ساتیتأساقدامات حفاظتی از 

4S 

حمایت از 
های گروه

 ریپذبیآس
95/1 154/1 4E 4 210/1 2./59 ثبات اقتصادیI 

دسترسی به اماکن عمومی در 
 مواقع اضطراری

44/3 487/1 

5S 5 789/0 43/1 ایخدمات بیمهE 
زنان  مشارکت

 در نیروی کار
73/3 493/1 5I 

دسترسی به مراکز درمانی در 
 مواقع اضطراری

11/2 294/1 

6S 6 920/0 55/1 حمایت مالی و وامE 
وضعیت 

 یگردشگر
94/1 167/1 6I 

های گسترش زیرساخت تأثیر
 صنعتی و تولیدی

63/2 253/1 

7S 
 -ایخدمات مشاوره
 فرهنگی

26/1 572/0 7E 
درآمد حاصل از 

 یشگرگرد
61/1 018/1 7I 

اجرای قوانین استفاده از مین 
 وسازساختو 

46/1 147/1 

8S 
 سالمت خانوار

 و جمعیت
00/2 171/1 8E 8 485/1 84/2 رضایت شغلیI 

رعایت قوانین فوق توسط 
 ساکنین

47/1 994/0 

9S 
 به یبستگدل

 محیط زندگی
29/4 148/1     9I 

اثربخشی جریمه در خسارت 
 به منابع طبیعی

45/1 920/0 

1S
0 

 همکاری بین مردمی
 برای حل مشکالت

92/3 322/1     1I
0 

ممنوعیت تخریب منابع 
 طبیعی

56/1 061/1 

1S
1 

1I     141/1 17/2 ارتقا سطح رفاه
 301/1 69/2 تعامل مدیران و ساکنان 1

1S
2 

1I     324/1 89/2 وضعیت مهاجرت
2 

دسترسی به ارتباطات و 
 هارسانه

65/1 011/1 

1S
3 

 کاردانی و توانایی
 منابع انسانی

40/1 857/0     1I
 832/0 34/1 نهادمردمهای فعالیت سازمان 3

 
 مرکزی استان ،شازند آبخیز ی حوزهآورتاب یابیارز یمطالعات ابعاد یبرا Bartlet آزمون و KMO آزمون جینتا -2جدول 

Table 2. Results of KMO and Bartlet test for study dimensions of resilience assessment of the Shazand Watershed,  
                Markazi Province, Iran 

 زیرساختی بُعد اقتصادی بُعد اجتماعی بُعد آزمون

 852/0 637/0 797/0 بردارینمونه دقت برآورد در KMO معیار

 Bartlet 000/0 000/0 000/0 کرویت 

 
 یمرکز استان شازند، زیآبخ حوزه یآورتاب یابیارز ابعاد مطالعاتی برای در یینها شدهانتخاب یهامؤلفه اطالعات -3جدول 

Table 3. Information of final set of criteria in study dimensions to evaluate the resilience of the Shazand Watershed,  
                Markazi Province, Iran 

 هاوزن مؤلفه گذاری معیارهانام معیارها هامؤلفه آوریتاب بُعد

 اجتماعی

 540/0 هی جوامع محلیآموزش و آگا 1S ،2S ،3S،7S،13S اول
 218/0 خدمات دولتی 4S ،5S ،6S دوم
 241/0 سرمایه اجتماعی 8S ،9S ،10S ،11S سوم

 039/0 مهاجرت 12S هارمچ

 اقتصادی
 450/0 یگردشگرد اقتصاد و رش 3E ،6E ،7E اول
 325/0 تنوع تولید و مشارکت زنان 2E ،5E ،8E دوم
 224/0 تنوع معیشتی و ثبات اقتصادی 1E ،4E سوم

 زیرساختی

 469/0 هااقدامات حفاظتی و زیرساخت 1I ،3I ،4I ،5I ،11I ،12I اول
 343/0 مدیریت منابع طبیعی 7I ،8I ،9I ،10I دوم
 125/0 نهادمردمهای لیت سازمانفعا 2I ،13I سوم

 060/0 توسعه صنعتی 6I چهارم
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 آوری ابعاد مختلفتلفیق معیارها و ارزیابی تاب

آوری هر بُعد، مقادیر وزنی در این بخش برای ارزیابی تاب    
در مرحله قبل برای معیارهای منتخب در هر بُعد  آمدهدستبه

زیرآبخیز  24احت و جمعیت در مقادیر استانداردسازی شده مس
تغییرات مکانی و  تأثیراعمال  باهدف (4)جدول  حوزه شازند

ضرب شد و سپس از  یرآبخیززاجتماعی )تعداد جمعیت( هر 
 آوری هر بُعد در زیرگیری هندسی، تابطریق میانگین

به شرح مندرج در  مطالعه موردآبخیزهای مختلف منطقه 
 آمد. دست به( 5جدول )

 

 مقادیر استاندارسازی شده مساحت و جمعیت در زیرآبخیزهای حوزه شازند -4جدول 
Table 4. Standardized values of area and population in Shazand sub-watersheds, Markazi Province, Iran 

 جمعیت مساحت زیرآبخیز جمعیت مساحت زیرآبخیز جمعیت مساحت زیرآبخیز جمعیت مساحت زیرآبخیز

1 09/0 83/0 7 19/0 68/0 13 08/0 50/0 19 63/0 89/0 

2 11/0 
-10

4×39/0 
8 25/0 

82/0 
14 81/0 

94/0 
20 44/0 

93/0 

3 14/0 18/0 9 34/0 96/0 15 24/0 94/0 21 34/0 91/0 
4 20/0 97/0 10 30/0 93/0 16 00/1 97/0 22 31/0 83/0 
5 19/0 92/0 11 36/0 94/0 17 21/0 87/0 23 60/0 79/0 
6 17/0 94/0 12 46/0 96/0 18 36/0 97/0 24 006/0 00/1 

 
 یمرکز استان شازند، حوزه یزهایرآبخیز در یمطالعات مختلف ابعاد یآورتاب -5جدول 

Table 5. Resilience of different dimensions in the subwatersheds of Shazand, Markazi Province, Iran 

 زیرآبخیز
 ابعاد مطالعاتی

 زیرآبخیز
 ابعاد مطالعاتی

 زیرساختی اقتصادی اجتماعی شناختیبوم رساختیزی اقتصادی اجتماعی شناختیبوم

1 122/0 014/0 034/0 014/0 13 370/0 0080/0 022/0 0082/0 

2 285/0 5-10×083/0 3-10×024/0 5-10×085/0 14 401/0 140/0 332/0 143/0 
3 070/0 005/0 017/0 005/0 15 792/0 042/0 100/0 0435/0 
4 661/0 036/0 085/0 037/0 16 244/0 178/0 419/0 182/0 
5 271/0 033/0 079/0 033/0 17 399/0 034/0 083/0 035/0 
6 336/0 029/0 070/0 030/0 18 240/0 063/0 150/0 065/0 
7 137/0 024/0 062/0 025/0 19 307/0 104/0 250/0 106/0 
8 245/0 038/0 095/0 039/0 20 199/0 075/0 178/0 077/0 
9 315/0 060/0 142/0 061/0 21 309/0 057/0 137/0 059/0 
10 442/0 052/0 123/0 053/0 22 338/0 047/0 115/0 048/0 
11 288/0 063/0 150/0 064/0 23 426/0 087/0 217/0 089/0 
12 315/0 081/0 191/0 083/0 24 318/0 0011/0 0027/0 0012/0 

  

 خیزهای شازندآوری کل زیرابارزیابی تاب
آوری کل حوزه آبخیز منظور ارزیابی تابدر این مرحله به    

، 1388-1395شازند در زیرآبخیزهای مختلف در دوره زمانی 
ین یانگش ماقدام به تلفیق چهار بُعد مورد مطالعه از طریق رو

  شد. (6)جدول خالصه شده در  صورتهندسی به

ها در تفاده از میانگین هندسی برای تلفیق دادهدلیل اس    
 مورد استفاده مقادیرمراحل فوق نیز به این علت بود که چون 

و در واقع هر عدد  اندبندی شدههای متفاوت درجهبا مرتبه
بنابراین برای ، استآوری آبخیز ای از تابگر درجهنمایان

نتایج، این روش بهترین نتیجه را در  نشان دادن ارزش واقعی
 .نهایت به دست داد

 
 یمرکز استان ازند،ش حوزه یزهایرآبخیزدر  1388-1395 یزمان دوره در کل یآورتاب -6جدول 

Table 6. Total resilience in the period of 2010-2017 in Shazand subwatersheds, Markazi Province, Iran 
 آوریتاب زیرآبخیز آوریتاب زیرآبخیز آوریتاب زیرآبخیز آوریتاب زیرآبخیز

1 030/0 7 048/0 13 027/0 19 171/0 
2 5-10×7/4 8 077/0 14 227/0 20 119/0 
3 013/0 9 113/0 15 110/0 21 109/0 
4 093/0 10 110/0 16 240/0 22 097/0 
5 070/0 11 115/0 17 079/0 23 164/0 
6 048/0 12 141/0 18 110/0 24 005/0 
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  لفمخت ابعاد و آوریتاب بین خطی رابطه سازیمدل
 در گذارتأثیر بُعد ترینمهم شناسایی منظوربه مرحله این در   

 خطی رابطه ایجاد به اقدام شازند آبخیز حوزه آوریتاب سنجش
 به زیرساختی و اقتصادی اجتماعی، شناختی،بوم بُعد چهار بین

 متغیر عنوانبه آوریتاب شاخص و مستقل متغیرهای عنوان
 خطی رگرسیون روش از منظور این برای که شد وابسته

 ابعاد رتأثی( 7) جدول در مندرج نتایج. شد استفاده 1چندگانه
 .دهدمی نشان را شازند آبخیز حوزه آوریتاب بر مختلف

شود، کلیه ابعاد طور که در جدول فوق مالحظه میهمان
و  شدندسیون نوان متغیر مستقل وارد معادله رگرعنمطالعاتی به

شد و وارد معادله ن 2عنوان متغیر حذف شدهبُعد زیرساختی به
ه بآوری حوزه شازند نسبت دار در تابنشان از عدم تأثیر معنی

آوری بر تابگر ابعاد دیگر دارند. اما میزان تأثیرگذاری ابعاد دی
ر رگذار برین بُعد تأثیتترین تا کمبه این ترتیب بود که بیش

 عدایت بُآوری آبخیز شازند بُعد اقتصادی، اجتماعی و در نهتاب
 5و  37، 60ترتیب حدود شناختی با مشارکت نسبی بهبوم

 درصد، شناسایی شد.

 آوری کلتهیه نقشه شاخص تاب

اد و ایج بهتر درکمنظور در ادامه اقدامات انجام شده، به    
 توزیع چنینهم و کل آوریص تابشاخ ای ازمقایسه سطوح
ز ه نقشه ازیرآبخیز حوزه شازند اقدام به تهی 24آن در  مکانی

کار از  های حاصل از مراحل قبل شد. برای انجام اینداده
شناختی، مطالعاتی )بوم یق چهار بُعدهای حاصل از تلفداده

اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی( برای ارزیابی شاخص 
افزار حیط نرمم( و در 6ستفاده شده )جدول آوری کل اتاب

Arc GIS 10.6 آوری کل برای دوره زمانی نقشه تاب
آوری را شاخص تاب ( نقشه2) . شکلتهیه شد 1395-1388
 دهد.های مختلف حوزه شازند نشان میبرای زیرحوزه

 
 کلی گیرینتیجه

 طور که نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد برآیندهمان    
آوری در حوزه شازند کلیدی ارزیابی تاب تلفیق چهار بُعد

آوری خیلی کم تا ای از تابوضعیت زیرآبخیزها را در گستره
دهد. تهیه نقشه شاخص خیلی زیاد در پنج کالس نشان می

آوری آبخیز از نتایج به دست آمده، الگوی مکانی توزیع تاب
ه و شدت و آوری را برای حوزه آبخیز شازند نشان دادتاب

ضعف این شاخص و در تغییرات آن را در منطقه مورد مطالعه 
(، 7ای )خوبی شناسایی کرد. در مطالعهدر مقیاس زیرآبخیز به

آوری بالیا در منظور بررسی تغییرات زمانی و مکانی تابکه به
و  یمکان ییراتتغهای آمریکا انجام شده بود نیز شهرستان

 یکبا ارائه  آوریتابشاخص  یرقابل توجه در مقاد یزمان
 یک یدر ط آوریتابکاهش  یا یشاز افزا یایسهمقا یابیارز

یکا صورت گرفته متحده آمر یاالتدوره پنج ساله در سراسر ا
بود. در این مطالعه نیز مشابه نتایج مطالعه حاضر، شاخص 

 یاگونه. بهی داشتتوجهقابل یامنطقه یهاتفاوتآوری تاب
 آوریتاب کاهشبزرگ،  هاییاچهدر یاالتا وکه در جنوب 

با بهبود  رامآ یانوسو سواحل اق یغرب یاالتو ا بود افتاده اتفاق
 یهو سرما ینهاد آوریتاب هایمؤلفه. بود همراه آوریتاب

 .بودندسطح تنوع  ینترو کم ینباالتر یدارا یبجامعه به ترت
 یانو زم یمکان یاییپو( 38چنین در مطالعه دیگری )هم
تا  2000از سال  (SER) 3یشناسبوم-یاجتماع یآورتاب

 یعیطب یایبال با توجه به مواجهه مکرر آن بادر نپال  2015
 اتتأثیر و ین و کوهرانش زم یل،لرزه، سینمانند زم یمختلف

 .کردند بررسی ی رااقتصاد-اجتماعیو توسعه  یشتبر مع زیاد
از  SER یر، حداکثر مقادیموردبررس یهادر طول سال

مقدار  ینترکم کهی، درحالبود یافتهیشافزا 361/0به  350/0
این مطالعه  یجنتادر نهایت  .یده بودرس -019/0به  -014/0از 

 یکدر نپال  شناختیبوم -آوری اجتماعیتاب نشان داد که
آوری . طبق نقشه تابدهدیارائه م نامساعد مکانی یعتوز

که  24و  16، 15، 12، 1ای (، زیرآبخیزه2آبخیز شازند )شکل 
آوری خیلی درصد سطح حوزه را در برگرفته، تاب 8 حدود

گیران کمی داشته نیازمند توجه ویژه مدیران محلی و تصمیم
آوری از سطح تاب 21و  20، 18، 11، 9. زیرآبخیزهای است

ریزی تواند در اولویت بعدی برنامهکمی برخوردار بوده و می
دارای  4و  3قرار گیرد. زیرآبخیزهای  برای مدیریت کمبودها

توان با هزینه آوری متوسطی بوده و با اقدام به موقع میتاب
ها را ارتقا داد. به همین ترتیب آوری آنتری سطح تابکم

با دارا بودن حدود  23و  19، 17، 14، 8، 7، 6، 5زیرآبخیزهای 
آوری زیادی نسبت به درصد سطح حوزه دارای تاب 31

و  13، 10، 2های دیگر است. در نهایت زیرآبخیزهای حوزه
های صورت گرفته از طریق معیارهای طبق بررسی 22

آوری خیلی باالیی ارزیابی شدند. سنجش شده دارای تاب
عنوان راه حل کاربردی و براساس مصاحبه با آبخیزنشینان به

توان چنین نتایج حاصل از این پژوهش، میحوزه شازند و هم
آوری این حوزه ارتقا که در تاباد کرد، با توجه به اینپیشنه

سزایی در تواند تأثیر بهاقتصادی می آوری بُعدتاب
سازی منابع پایه شازند داشته باشد؛ بنابراین فراهم ظرفیت

های افزایش تنوع شغلی و آموزش و مشارکت آوردن زمینه
ی در گذارچنین سرمایهزنان در کمک به معیشت خانوار و هم

آوری ساکنان بخش گردشگری حوزه، تا حدود زیادی به تاب
انجامد. حتی به گفته اهالی با فراهم آمدن زمینه حوزه می

اشتغال و افزایش واحدهای تولیدی محلی، امکان مهاجرت 
( شدت 13،9معکوس به شازند که طی مطالعات مختلفی )

اعی آوری اجتموجود آن در منطقه از جمله دالیل کاهش تاب
شود. با لحاظ موارد فوق به پذیر میشود، امکانمحسوب می

محور منابع طبیعی از شدت های جامعههمراه اجرای طرح
آوری استفاده از منایع آب و خاک که از علل کاهش تاب

آوری شناختی حوزه شازند بوده نیز کم شده و در جهت تاببوم

1- Multiple Linear Regression                                               2- Excluded Variables                           3- Social-Ecological Resilience 
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ها ه این طرحشناختی و افزایش مشارکت اجتماعی در توسعبوم
و به تبع آن پایداری زیستی گام برداشته خواهد شد 

های مشابه (. بر طبق نتایج پژوهش حاضر و پژوهش34،27،17)
توان اذعان نمود آوری می( در زمینه ارزیابی تاب31،25،19،6)

 از کامل درک به در مقابل مخاطرات نیاز آبخیزها که مدیریت
 واکنش در شناختیبوم و ماعیاجت هایسامانه پویایی و وضعیت

آوری و تحلیل در این راستا کاربرد رویکرد تاب .دارد هاتنش به
های مؤثر در آن در مقیاس حوزه آبخیز و پیشبرد آن به مؤلفه

تواند یکی از های آبخیز میسمت مدیریت جامع حوزه
 کارهای مؤثر برای نیل به این هدف باشد.راه

 

 تشکر و قدردانی
وسیله از همکاری صمیمانه اداره کل منابع طبیعی و  بدین   

آبخیزداری استان مرکزی به جهت فراهم آوردن شرایط 
مناسب برای استقرار در منطقه مورد مطالعه و همراهی خانم 
مهندس عاطفه جعفرپور در مرحله تکمیل پرسشنامه و 

چنین از همکاری مردم خونگرم شهرستان ها و هممصاحبه
شود. تاهای اطراف این حوزه، تشکر و قدردانی میشازند و روس

 یمطالعات یزمان دوره در چندگانه ونیرگرس آزمون جینتا -7 جدول
Table 7. Multiple regression test results in the study time period 

 مشارکت نسبی ابعاد مطالعاتی )درصد( ضریب بتای استاندارد شده بُعد مطالعاتی
 171/4 178/0 یشناختبوم

 629/36 563/1 اجتماعی
 198/59 526/2 اقتصادی
 00/0 متغیر حذف شده زیرساختی

   
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1388-1395 یزمان دوره در یمرکز استان شازند، حوزه یزهایرآبخیز یآورتاب شاخص نقشه -2شکل 
Figure 2. Resilience index map in the period 2009-2016 for the Shazand Watershed, Markazi Province, Iran 
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Focusing only on problems can lead to neglecting the strengths 
and capacities of a watershed. As an emerging approach, resilient thinking can be used to better 
understand watersheds as complex and dynamic systems between people and nature, and 
facilitate the transition to a more resilient watershed through efficient watershed management. 
Therefore, the present study is planned with the aim of conceptual modeling of watershed 
resilience using key dimensions of ecological, social, economic and infrastructure.  
Material and Methods: For this purpose, first the conceptualization of watershed resilience 
was done according to the prevailing conditions for the period 2016-2017. Then, the 
information and data of effective criteria in different dimensions were prepared and extracted, 
so that for the ecological dimension used from the watershed health index and for social, 
economic and infrastructural dimensions, 13, 8 and 13 criteria, respectively, were considered. 
Then, the mentioned criteria were standardized and their weight was determined according to 
their importance based on the principal component analysis method. Then, the criteria of 
different dimensions were first combined separately using the geometric mean method and the 
resilience of each dimension was obtained.  
Results: Then, through multivariate regression, the effect of each dimension on the resilience 
was investigated and finally, the resilience map of the Sharand Watershed was obtained. 
Conclusion: According to the results of the present study, it can be acknowledged that 
watershed management in the face of risks requires a full understanding of the status and 
dynamics of social and ecological systems in response to stress. In this regard, using the 
approach of resilience and analysis of the affecting components in the watershed scale can be 
one of the effective ways to achieve integrated management of watersheds. 
 
Keywords: Capacity building, Integrated watershed management, Multivariate regression,  
                     Principal component analysis, Shazand domain 
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