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 10 تا 1صفحه: 
 

 مبسوط چکیده
وارها، خان یاساس هايییساالنه دارا یالبو تلفات س باشدیبشر م يشده براشناخته یعیطب یمعظ یاياز بال یکی یالبکه س ییاز آنجا :هدف و مقدمه

 یریتمد دهد،یت کاهش مآال ینماش ساختمان و ها،یرساختمساکن، ز ي،کردن محصوالت کشاورزبا نابودروستاها و شهرها را  ینو ساکن یاجتماعات محل
 یزهايبخآو مشکالت  لمسائ ییشناسا استان، یندر ا یلکنترل و کاهش س يبرا یاساس يکارهااز راه یکیاساس  ینبر هم. یدنمایم یاتیح يب امریالس
ت و معلولی عوامل ی و تحلیل علهداف: )الف( شناسایا يپژوهش حاضر دارا ین. بنابراباشدیها محل آن يمناسب برا یتییرباالدست و ارائه پاسخ مد خیزیلس

ی روند تغییرات هر )ج( بررس ینو همچن هاي مدیریتی مناسبخرم آباد، )ب( ارائه پاسخ یزحوزه آبخ و اثرات مربوطه در یزيخیلس یلپتانس زایشموثر در  اف
 حوضه است یندر ا يآمار يهادر دوره 1DPSIRهاي فهاز مول یک

رار دارند. قحوضه  ینروستا در ا ینآباد و چند. شهرستان خرمباشدیرودخانه کشکان م هايیرحوضهز یناز بزرگتر یکیآباد خرم یزحوزه آبخ :هاروش و مواد
عه مراج یزن و نرسش از کارشناسابر مطالعات گذشته، پ یکالت حوضه مبتنپژوهش مسائل و مش یندر ااست.  یلومترمربعک 160۹حدود  العهحوضه مورد مط

بر  شد. میترس پاسخ و اثر ت،یوضع ار،فش محرکه، روین يهامولفه شامل یمفهوم مدلمشخص شد.  یزن یاحتمال ياساس راهبردها ینو بر هم یینبه منطقه تع
یو کم فیتعر یمناسب يهاخصمدل شا يهاهر کدام از مولفه يشده و برا یطقه طراحدر من لیس یمعلول-تعل ینمودار مفهوم یاساس نظرات کارشناس

خبرگان  دگاهی، از دآباد خرم زیآبخدر  لیس تیریجهت مد یتیریمد يراهبردها نیترمهم نییتع نیچنمشکالت و هم يبندتیمنظور اولوبهشدند.  يساز
ک یروند تغییرات هر  نیچنشد. هم دهاستفا يبندرتبه يبرا دمنیو از آزمون فر يریگزهعنوان ابزار اندابه کرتیل فینامه با طاز پرسش منظورنیاستفاده شد. بد

 شد.  یهاي زمانی بررسجهت ارزیابی مساله در دوره DPSIRهاي از مولفه
حال سطح  یناهش داشته است. در عکدرصد  5به  کینزد 201۹تا  2003از سال  یها و مراتع در منطقه مطالعاتسطح جنگلنتایج نشان داد که  :هایافته

 یلتبد يکشاورز يهاینه زمب یو مرتع یجنگل یعمده سطح اراض ،توان مشاهده نمودیدرصد داشته است که م 4در حدود  يارشد عمده يکشاورز یاراض
که  یبه شکل ،دهتاها شها و روسرف گسترش شهرص یزمانده ن یدرصد باق یککاسته شده است.  یمنطقه به شکل محسوس یعیشده است و از پوشش طب

 رتبه نیانگیم)با  یمیاقلرییتغحرك م يرویآمده ندستهب جیبر اساس نتا داشته است.  یشافزا 201۹در سال  2/4به  2003در سال  3/3از  یاراض ینسطح ا
منطقه شده،  يکاربررییو تغ یاهیگپوشش شکاهخود منجر به ( که 45/2 رتبه نیانگیم )با یسنت يهايدامدار و ،(۷۸/2رتبه  نیانگیم)با  یتیفشار جمع(، ۹3/2

 یو مال یخسارات جان و ابدی شیفزاه شدت ادر منطقه ب لیس یدب جهیرواناب و درنت دیعوامل سبب شده تا تول نیا بیدارند. ترک لیاثر را بر وقوع س نیترمهم
 نیا یکل جیها را اجرا کرد. نتاان آنتویم ایشد که در حال اجرا بوده و  شنهادیپ رشناسانتوسط کا ییاهاستیس دهیپد نیمقابله با ا يشود. برا ترشیهرساله ب

( 15/3تبه  نیانگیمدام مازاد حوضه )با  تعداد خصوصبهمحرکه  يهارویاز ن یبوده، فشار ناش شیافزابهدر حوضه رو يزیخلیکه روند س دهندیم نشان قیتحق
 یحفاظت اقداماتباشند. ینم ازین يشده پاسخگویمعرف يهااستیمحدود و س اریمحرکه بس يروهایدر کاهش قدرت ن رانیتوان مداست،  دیدر حال تشد

 يهاپاسخ دوم و اول يهارتبه( ۷3/4تبهر نیانگیم)با  لیجبران خسارات س يدولت برا یمال يهاتی( و حما۹5/4رتبه  نیانگیم)با  یعیطبمنابع یتیریمد
 . اندداده اختصاص خود به را یتیریمد

نامناسب  تیریزاد و مدود دام ماوج یم،اقل ییراز تغ یناش یها، خشکسالمولفه فشار شامل توسعه جاده يدر نظر گرفته شده برا يهاشاخص :گیرینتیجه
ناطق دورافتاده بتوان به م است تا هر کشور یکل يهایاستاز س یکیها دهد. توسعه راهمینشان  یشمنطقه در گذر زمان افزا ياهباشند. سطح جادهیم یاراض

 یتقابل یاو  جرا در آمدهاکه به  یمختلف يهایاستس یقتحق ینکارشناسان مشاور در ا . به توسعه آن مناطق گرددداشته و منجر یو بدون امکانات دسترس
شامل  يامقابله یریتیمد يهارنامهب ی،اصول يتوسعه دامدار یت،هار رشد جمعشده شامل میمعرف ییپاسخگو يهایاستنمودند. س یرا معرف ،اندداشته ییاجرا

هبود بو  یتهش جمعده کاشانجام  یزوج یساتبوده است. بر اساس مقا یدگاند یباز آس یمال يهاایتحم یتو در نها یولوژیکیو ب یزیکیف يهاروش
 اند و همانطور کهاشتهند یلس یدب یريگوجبر ا یريتأث یزها نیاستس ینا یشد، حت یدهور که داما همانط اند.شده یدر منطقه معرف یریتمد یتدو اولو يدامدار

 در خود ندارند. زیرا ن ییخگون پاسبلکه توا ،ها نه تنها جوابگو نبودهیاستس یناست که ا يحدعوامل به ینمحرك نشان داد، شدت اثر ا یرويوزن عامل ن
 

 یمفهوم مدل ،يشنهادیپ يهااستیس ، DPSIRروش ،یمعلول-علتعوامل  يبندرتبه ،دمنیآزمون فر :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
 یعىطب یاىبال تریناز مهم یکىعنوان به یلس یدبدون ترد   

هم ازنظر تلفات  یالبدر عمل، س چنینشناخته شده است. هم
جوى  یاىبال ترینیبمه جزءجانى و هم ازنظر خسارات مالى 

 یاساله در دن 10دوره  یکشود. در یمدر جهان محسوب 
در  یعیطب یاينفر در اثر بال 3۹0000حدود ( 1۹۸۸-1۹۹۷)

آمار مربوط به تلفات  ینا درصد 5۸جهان کشته شدند که 
 ۷00دوره کوتاه درحدود  یندر ا یبوده است. خسارات مال یلس
 یلاز آن مربوط به س درصد 30دالر بوده است که  یلیاردم

سوم خسارات  یک ،بق آمار و ارقام سازمان مللمطابوده است. 

است و دو سوم  سیلمربوط به  طبیعیمخاطرات  اقتصادي
از عواقب آن  غیرمستقیمو  مستقیمبه طور  زمینکره  جمعیت
 بالیاياز  یکی سیالبکه  آنجاییاز (. 31) باشندمیمتاثر 
 سیالبو تلفات  باشدمیبشر  برايشناخته شده  طبیعی عظیم
و  محلیخانوارها، اجتماعات  اساسی هايدارایی ساالنه

روستاها و شهرها را با نابود کردن محصوالت  ساکنین
آالت ماشینساختمان و  ها،زیرساختمساکن،  کشاورزي،

 (. 2۸) نماید می حیاتی امري سیالب مدیریت دهد،میکاهش 
ان آن است که با توجه به مکان و زم سیالب مدیریتهدف از 

است که ابتدا  نیاز سیل، پایدار مدیریتبه  دنرسی يبرا

1- Driver-Pressure-State-Impact-Response 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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علت و  نیزمسائل و مشکالت حوضه باالدست و  ترینمهم
و  شناساییو مناسب  علمیروش  یکرا با ها آن اصلی ریشه

 صحیح راهبردهاي، هاآنرفع  براينمود تا بتوان  بندياولویت
 هیآگا دلیل همیننمود. به گذاريپایهو  شناساییرا  مدیریتی

 اجرايترین گام در اصولیآن،  پیامدهاياز مشکالت حوضه و 
 از یکی  (.23،35است ) سیل پایدار مدیریت هايطرح
ررات در ککه به  اخیر هايشده در سال معرفی هايمدل

 مدیریت هايشیوهو  ماهیتدرك  براي علمی تحقیقات
-محرکه نیروي"مدلاستفاده شده،  محیطیزیست هايبحران

مدل  این. باشدی( مDPSIR) "پاسخ-اثر-وضعیت-فشار-
 طیل محیل مسایتحل و هیتجز يرا برا ياافتهیساختار سازمان

کوچک تا  يزهایاز آبخ یمختلف مکان يهااسیمق یستیز
 فراوانی مطالعاتی(. 10،11) کندیفراهم م یجهان يهاستمیس

 سیلخصوصاً بحران  مدیریتمدل در  ایندر مورد کاربرد 
و همکاران  یپورصفار .(۹،11،12،14،25،33)باشد میود موج

 یمعلول تروابط عل یینبه تع DPSIRبا استفاده از مدل  ،(26)
مدل را در  ییپرداخته و کارا یراندر ا یزيآبخ حوزهدر  یلس
 و زارعکردند.  یابیمناسب ارز یریتیمد هايپاسخ یینتع

 از استفاده اب را آب منابع کپارچهی يسازمدل، (36) همکاران
مدل و (DPSIRپاسخ  )-ریتأث-حالت-فشار-محرك بیترک
گرگانرود انجام  زیسامانه در حوزه آبخ ییایپو یمفهوم يساز

مشکل و از  فیتعر يبرا DPSIRدادند. از چارچوب 
مدل  هیته يبرا ياسامانه يو الگوها یمعلول-تعل ينمودارها

 نیچند از یبیترک که شد يریگجهیاستفاده کردند. نت یمفهوم
 ییایپو مدل توسعه يبرا ییمبنا عنوانبه ،یمفهوم مدل

 یساختار مدل م ومشکل  يمتقابل را به مرزها نشیسامانه، ب
مدل به  این( با استفاده از 1۸و همکاران ) مصطفاییدهد. 
پرداخته و  ایرانگرگانرود در  آبخیرسالمت حوضه  بررسی

 به مدل رو هايفهمول تمامیحوضه در  شرایطکه  دریافتند
محققان، مدل  ینوخامت گذاشته است. براساس نظر ا

DPSIR یرجامع حوضه آبخ یریتمد يبرا یقیچارچوب دق 
مدل  یناز ا یتبا موفق یز( ن3. برونو و همکاران )آوردیمفراهم 

 یتالیادر جنوب ا یدر مناطق ساحل یلخطر س یابیارز يبرا
 استفاده کردند. 

و  هیدرولوژیکیخاص  شرایط یلدلاستان لرستان به   
 ایرانکشور  یزخسیل هاياستاناز جمله  ژئومورفولوژیکی

رخ  سیلاستان، خسارات  ینعنوان نمونه در ابه(. 32) باشدمی
تعداد  برآورد شد. یرصورت زبه 24/1/13۹۸ تاریخداده در 

 یرو تعم يبازساز یازمندن ییو روستا يشهر یمسکون يواحدها
 يواحد، تعداد واحدها 21615و  13۹12برابر با  یبترتبه

 یرو تعم يبازساز یازمندن ییو روستا يشهر یو صنعت يتجار
به دام،  یالیواحد، خسارت ر 356۹و  25۸۸برابر با  یبترتبه

 تاسیساتو ساختمان و  باغیو  زراعی دامی،و علوفه  طیور
 .(1۹) ریال یلیاردم 5/۸2۹۹برابر با  تقریبیطور به کشاورزي

کنترل و  براي اساسی کارهايراهاز  یکیاساس  ینبرهم
 آبخیزهايمشکالت  شناساییاستان،  ایندر  سیلکاهش 

حل  برايمناسب  مدیریتیباالدست و ارائه پاسخ  خیزسیل

شناسایی و پژوهش حاضر با هدف  بنابراین .باشدمیها آن
تحلیل علت و معلولی مسائل و مشکالت اثرگذار بر رخداد 

 آباد خرممدیریتی مناسب در آبخیز هاي پاسخسیل و ارائه 
 . باشدیم
 

 هامواد و روش
 معرفی حوضه مورد تحقیق

 نیب ییایجغراف تیاز نظر موقع آبادخرم زیحوزه آبخ  
 4۸ 46ْ َتا  4۸ 4ْعرض شمالی و َ 43 52ْتا َ 33 15مختصات َ

 نیتراز بزرگ یکیحوضه  نیطول شرقی قرار گرفته است. ا
آباد و م. شهرستان خرباشدیرودخانه کشکان م يهارحوضهیز

 عهالطحوضه قرار دارند. حوضه مورد م نیروستا در ا نیچند
 ع حوضهاست. حداقل و حداکثر ارتفا لومترمربعیک 160۹حدود 

 بی. شباشندیم ایمتر از سطح در 2450و  1230 بیترتبه
ه ساالن یدرصد است. متوسط بارندگ 2۷متوسط حوضه حدود 

. از نظر (1۷) است متریلیم 4۹۹ آباد خرم کینوپتیس ستگاهیا
خورده قرار نیچ رسحوضه مورد مطالعه در زاگ یشناسنیزم

سه رتاکموجود در منطقه از دوره  يگرفته است و سن سازندها
ز ا هدیاز حوضه پوش یعی. بخش وسباشدیم وسنیتا م یفوقان

ق و جنوب شرق از شمال شر ییهاجنگل بوده و قسمت
 ریدر ز شتریب یزراع یاراض نیچناست. هم یحوضه مرتع

 (. 1)شکل  (32) اندها واقع شدهها و در دشتاشکوب جنگل
  مفهومیارائه مدل 

 یعوامل نیب یروابط علت و معلول لیدرك و تحل منظوربه   
در  لیبر خطر س رگذاریتأث يهامشخصه يکنندهنییتعکه 

استفاده شد.  DPSIRهستند، از چارچوب  دآباخرم زیسطح آبخ
: هاشرانیپاست:  ریشامل موارد ز کردیرو نیا يهامؤلفه

 راتییتغ و جوامع در ياقتصاد و یتیجمع ،یاجتماع تحوالت
. (30) مصرف و دیتول يالگوها و یزندگ سبک به مربوط
 ،يشهرساز ،يمربوط به بشر )کشاورز يهاتی: فعالفشارها

و  دیحمل و نقل، ص ،يناوبر ل،یکنترل سآب،  نیصنعت، تأم
که سبب  میاقل رییتغ ای ،(20،30)و تفرج(  انیآبز يبرداربهره

از اثرات  ی. فشارها، ناششودیسامانه رودخانه م تیوضع رییتغ
 شودیم ییندهایهستند که سبب بروز فرآ هاشرانیپ میمستق

 مدا مثال، يبرا. گردندیم یطیمح تیوضع در رییتغ موجب که
و  (5) شوندیها ممراتع و جنگل بیمازاد که موجب تخر

 تیکمّ در راتییتغ به منجر توانندیم که يکشاورز يهاتیفعال
: تیوضع. (2۷) شوند ینیرزمیز و یسطح آب تیفیک ای

 نظر از رودخانه ای و حوضه سامانه یرونیب نمود ۀدهندنشان
 تیوضع تاراس نیا در. باشدیم سامانه عملکرد ای و ساختار

 امدهایپ شامل: اثرات. باشدیم تصور قابل یستیرزیغ و یستیز
 عمل در. باشدیم ستمیاکوس و انسان سالمت يبرا عواقب و
 از یناش یمنف یستیزطیمح اثرات دهندهانعکاس مفهوم، نیا

 رفتن نیب از مانند، (1،۸) هستند تیوضع رییتغ و فشارها
 یتیریمد يهاتیفعال: هاپاسخ. ستمیاکوس در رییتغ و هایماه
  .(22، 6) یانسان مخرب يهاتیفعال اثرات کاهش يبرا
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 ایرانو لرستان  در استان آبادخرم آبخیزحوزه  یتموقع -1 شکل
Figure 1. Location of Khorramabad Watershed in the province of Lorestan and Iran 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آبادخرم یزدر حوزه آبخ یلس یریتمد يبرا DPSIRمدل  ياجزا یمعلول-علتنمودار  -2 شکل
Figure 2. Cause–effect diagram of the DPSIR framework for flood risk management in Khorramabad watershed 

 
 آباد خرمدر منطقه  DPSIRمدل  یابیشده جهت ارز یینتع يو شاخص ها معیارها - 1جدول 

Table 1. Criteria and indicators for the DPSIR components developed for Khorramabad watershed 
 شاخص ریمتغ مولفه

 محرکه يروین

 تعداد افراد ت حوضهیجمع
 دومارتننوع اقلیم به روش  میاقل رییتغ
 )تعداد( یواحد دام افتهینتوسعه  يدامدار

 )هکتار( يکشاورز يهانیسطح زم يتوسعه کشاورز

 فشار

 )کیلومتر( طول جاده هاتوسعه جاده
 (SPI) شاخص بارش استاندارد شده یخشکسال

 )تعداد( مازاد یدامواحد  تعداد دام مازاد حوضه
 (CNرواناب ) یمنحنشماره  نامناسب يهايکاربر شیافزا

 ه(رمکعب بر ثانی)مت يآمارالب در دوره یس یمتوسط حداکثر دب يزیخلیس تیوضع

 اثر
 یتعداد تلفات انسان یخسارت جان

 (الیخسارت )ر یمالخسارت 

 پاسخ

 تیجمعنرخ رشد  تیجمعکاهش 
 )تن( یصنعت يهاياز  دامدار يدیزان گوشت تولیم زیبه منابع آبخ یکاهش وابستگ يبرا یصنعت يهايتوسعه دامدار

 ک اجرا شدهیولوژیمساحت اقدامات اقدامات ب کیولوژیق اقدامات بیاز طر یاهیگپوشش يایاح
 )مترمکعب( اجراشده یکیمکاناقدامات حجم  یکیمکان یحفاظتاقدامات 
 )هکتار( اجراشده یتیریمدمساحت اقدامات  یتیریمد یحفاظتاقدامات 
 )هکتار( اجراشده یکیومکانیبمساحت اقدامات  یکیومکانیب یحفاظتاقدامات 

 (الی)ر دگانید بیآسبه  یمال يهاکمک لیسجبران خسارات  يبرا دولت یمال يهاتیحما

جمعیت حوضه
تغییر اقلیم

توسعه دامداری سنتی

توسعه ی کشاورزی

جاده سازی

خشکسالی

افزایش تعداد دام حوضه

افزایش کاربریهای غیر اکولوژیک

سیل خیزی

تخریب اراضی کشاورزی و جنگل ها و مراتع

خسارات جانی

تخریب جاده ها و خطوط لوله

تخریب منازل مسکونی

کاهش جمعیت

توسعه دامداری های صنعتی

افدامات مکانیکی و بیومکانیکی اجرا شده

اقدامات حفاظتی بیولوژیکی اجرا شده

اقدامات حفاظتی مدیریتی اجرا شده

اقدامات حفاظتی بیولوژیکی>
<اجرا شده

اقدامات حفاظتی مدیریتی>
<اجرا شده

اقدامات حفاظتی بیولوژیکی>
<اجرا شده

افدامات مکانیکی و>
<بیومکانیکی اجرا شده

تخریب اراضی کشاورزی و>
<جنگل ها و مراتع
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 4.... .......................................................................... آبادخرم آبخیزوزه در ح مدیریتی هايپاسخ تحلیلو  سیلموثر بر رخداد  معلولی -علتعوامل  بندياولویت

 هاشاخص تعیین
پرسش از  گذشته، مطالعات بر یمبتن حوضه مشکالت   

 اساس نیو برهم نییمراجعه به منطقه تع زیکارشناسان و ن
 یجدولمرحله بعد  درمشخص شد.  زین یاحتمال يراهبردها

موجود،  يهاانشریاز پ یفهرستشد که در آن  لیتشک
، ارهاز بروز فشا یناش تیوضع راتییها، تغازآن یناش يفشارها

. ه شدرائممکن در آن ا یتیریمد ياثرات پس از آن و راهبردها
 سیماتر نیا که شد جادیا DPSIR یمفهوم نقشه سپس

و  فعل مشاهده يبرا رانیگمیتصم به يبصر صورتبه
رچوب چا يام اجزاتم نیب دهیچیو اثرات متقابل پ هاانفعال

DPSIR  یعلت معلول ی. نمودار مفهومخواهد نمودکمک 
آباد با مشورت خرم زیآبخ يبراشده  هیته لیخطر س

 عمنابآگاه منطقه )ادارات  کارشناساننفر از  20با  چهرهبهچهره
 يضااع ،يکشاورز جهاد ،يامنطقه آب ست،یز طیمح ،یعیطب
ت ارائه شده اس 2( در شکل لرستان دانشگاه یعلم ئتیه
، شاخص شدهیمعرف يارهایهر کدام از مع ي(. برا15،21)

  ارائه شده است. 1شد که در جدول  نییتع زین یمناسب
 هاداده گردآوری

 محرکهنیرویمولفه  بررسیآمار و اطالعات 
صورت  تعداد افراد صحوضه با شاخ یتجمع یرمتغ ارزیابی   

 13۹5و  13۹0 ،13۸5، 13۷5ها گرفت، از آمار موجود در سال
. (2۹شد ) یلاستفاده و با کمک آمار مراکز بهداشت تکم

آباد خرم هستگایا با استفاده از آمار روزانه دما و بارش یماقلییرتغ
این که  یزمان(. ۷شد ) یريگ( و با شاخص دومارتن اندازه1۷)

 است یدشد یسالباشد نشانگر خشک 20شاخص کمتر از 
(34 .) 

𝐼 =
12𝑃

𝑇+10
                                                      (1)  

:I متر بارش به درجه میلیبرحسب  یب خشکیضر
 P:، گراد(یساالنه )درجه سانت يمتوسط دما T:، گرادسانتی

  است. (متریلیساالنه )م یمتوسط بارندگ
شده با هیته یاراضيکاربراز نقشه  يکشاورزشاخص توسعه 

سه  يبرا رهایمتغ یتماماستخراج شد.  يااهواره م ریتصاو
منظور به شدند. يسازیکم 13۹۸و  13۹0، 13۸2 يآماردوره 

 ریصاوتاز  یسه دوره زمان نیادر  مختلف يهايکاربر سهیمقا
 نی(. بد2و جدول  2 )شکل دیاستفاده گرد +ETMلندست 

از استفادهبا ر،یتصاو يالزم بر رو حاتیمنظور پس از تصح
)با  مختلف يهايکاربر ،1حداکثر احتمال يبندش طبقهرو

 یامداستخراج شدند. آمار تعداد واحد  درصد( ۹1صحت کلی 
 . (4)جدول  (2۹آباد به کار گرفته شد )شهرستان خرم

 فشار مولفه یبررس یبرا ازیموردن اطالعات و آمار
ساخته شده  یارتباط يهاطول راه ،با استفاده از آمار موجود    

و  13۹0، 13۸2 يآمار يهاسال یآباد در طدر شهرستان خرم
با استفاده از آمار  یخشکسال یر(. متغ2۹استخراج شد ) 13۹۸

 SPI( و با شاخص 1۷آباد )خرم یستگاهروزانه دما و بارش ا
در  آباد خرم یستگاهشد. آمار روزانه دما و بارش ا یريگاندازه

شد و با استفاده از  DIPساله وارد نرم افزار  30 یبازه زمان
ماهه محاسبه  12دوره  يشاخص برا ینگاما، ا یاحتمال یعتوز
در ماه  یواحد دام 3/2(. تعداد دام مازاد براساس 4) یدگرد

با  نامناسب يهايش کاربری. افزا(4)جدول  (2۹محاسبه شد )
(. 13شد ) یابیارز (CN) یاستفاده از شاخص شماره منحن

، 13۸2يهادر سال یدر منطقه مطالعات یشماره منحن ییراتتغ
 ارائه شده است.  4در شکل  13۹۸و  13۹0

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13۹۸ سال( ج و 13۹0 سال( ب 13۸2 سال( الف آباد خرم زیآبخ حوزه در 13۹۸ سال در شده هیته یاراضيکاربر نقشه -3 شکل
Figure 3. Khorramabad watershed land use map for the years a) 2003 b) 2011 and c) 2019 

 

1- Maximum Likelihood Classification 
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 آبادخرم زیآبخ حوزه در 13۹۸ و 13۹0، 13۸2 يهاسال در یاراض يکاربر يهاکالس یفراوان عیتوز -2 جدول
Table 2. Frequency distribution of land use classes in 2003, 2011 and 2019 in Khorramabad 

watershed 

 يکاربرنوع  فیرد
13۸2 13۹0 13۹۸ 

 مساحت درصد مساحت به هکتار مساحت درصد مساحت به هکتار مساحت درصد مساحت به هکتار
 3/45 ۸/۷3102 4۷ 5/۷5۸14 3/50 ۸/۸1142 مرتع وجنگل  1
 ۸/3۸ 3/62۷24 3/3۷ 6/60305 ۹/34 3/562۸۸ یزراع یاراض 2
 ۷/11 ۷/1۸۸1۹ ۷/11 ۷/1۸۸1۹ ۷/11 ۷/1۸۸1۹ ياصخره یاراض 3
 2/4 5/6۷۸۸ 4 5/64۹5 3/3 5/51۸4 یمسکون یاراض 4

 100 3/161435 100 3/161435 100 3/161435 مجموع
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 201۹ و 2011، 2003 هايسال  مطالعاتیدر دوره  آباد خرم آبخیزدر  منحنیشماره  تغییرات -4شکل 

Figure 4. The trend in curve number of the Khorramabad watershed in the years 2003, 2011 and 2019 

  
 تیمولفه وضع یبررس رایباز ین آمار و اطالعات مورد

و شاخص  خیزيسیل رمتغیاز  وضعیتمولفه  بررسی براي   
اکثر حد دبیاستفاده شد. آمار  سالیانهحداکثر  دبیمتوسط 

 (24د )ش استفادهحوضه  خروجیدر  انجیرچم ایستگاه سالیانه
 .(4)جدول 

 ولفه اثرم یمنظور بررساز بهین آمار و اطالعات مورد
 الیمو  جانیخسارت  متغیرهايمولفه اثر از  بررسی براي  

 ارائه شده است.  4که در جدول  (2،2۹استفاده شد )
 ولفه پاسخم یمنظور بررساز بهین آمار و اطالعات مورد

(، 2۹) جمعیتکاهش نرخ رشد  متغیرهايدر مولفه پاسخ،    
ه ب وابستگیمنظور کاهش به صنعتی هايدامداري افزایش
 تمامیشده شامل اجرا حفاظتی( و اقدامات 2۹) آبخیزمنابع 

 اجرا مدیریتیو  بیومکانیکی مکانیکی، بیولوژیکی،اقدامات 
 هایرتغم ینا يعدد یرقرار گرفت. مقاد ی( مورد بررس2۹شده )

 آورده شده است. 4در جدول 
 هاداده تحلیلو  تجزیه

 منظور ها توسط خبرگان، بهنامهل پرسشیپس از تکم   
انس یه واریتجز يمن برادیها از آزمون فرهیگو يبندرتبه

 يبندن رتبهیانگیسه میو مقا يبندرتبه قیدوطرفه از طر

 استفاده شد. SPSSافزار مختلف با کاربرد نرم يهاگروه
 يپارامترها يبندرتبه يدمن برایآزمون فر يمراحل اجرا

 ل خواهد بود:یمزبور به شرح ذ
  یریگابزار اندازه ییایپا یبررس -1
به منظور محاسبه 1کرونباخ يق از روش آلفاین تحقیدر ا   
بر رابطه  یکرونباخ مبتن ياستفاده شد. مقدار آلفا ییایزان پایم
 (:16محاسبه شد ) SPSSافزار با کاربرد نرم 1
 

(2) 
 

                                                         
2 ها،هی، تعداد گوK که در آن:

iSانس نمرات مربوط به ی، وار

 ام وjه شماره یگو
2

tSهر پاسخگو  يهاانس جمع نمرهی، وار
 ها( است.هیانس کل گوی)وار

 رها یغمت یبند دمن و رتبهیآزمون فر یاجرا -۲
انس دو طرفه یه  واریتجز يمن برادین مرحله آزمون فریدر ا  

 يبندن رتبهیانگیسه مین مقایچنو هم يبندق رتبهیاز طر
به کاربرده شد.  SPSSافزار با کاربرد نرم مختلف يهاگروه

ن یمن، ادیفر ياانس دوطرفه رتبهیل واریتحل یطورکلبه
1- Cronbach Alpha Method 
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و  يوسته واحدیع پیگروه همتا از توز kد که یآزمایه را میفرض
ها عیا در صورت تقارن توزیکسان و یانه یع با میا از چند توزی

 (:3اند )رابطه کسان گرفته شدهین یانگیبا م
(3                                            )          

 
 طرها وس، تعداد N ا سئواالت،یها ، تعداد ستونK که در آن:

jRها در ستون ، حاصل جمع رتبهj.ت، ن حالیدر ا ام است
 (. 16است ) k-1به صورت  يدرجه آزاد

 
 و بحث جینتا
با  هاهمصاحبصورت گرفته در خالل  يبندجمعبر اساس    

ختلف شاخص در ابعاد م 1۸افراد آگاه و کارشناسان در کل 
صورت  ییراتبخش تغ یندر اشدند.  یینتع DPSIRمدل 

به  DPSIR يهاشاخصها و مولفهگرفته در هر کدام از 
 قرار گرفت.  یمورد بررس یکتفک

 همحرک نیرویمولفه  هایشاخص

 در تیعداد کل جمعت در ،حوضه تیجمع شاخصاز نظر    
ل کشود و تعداد یم دهید یمحسوس رییتغآباد خرم زیآبخ
داشته  شیهزار نفر افزا ۸به  کیساله نزد 16در بازه  تیجمع

 یعیبطمنابعفشار بر  شیبا افزا تیتعداد جمع شیاست. افزا
 وددر منطقه ش لیخطر س شیتواند منجر به افزایممنطقه 

 ه دراسر حوضاگرچه سر م،یاقلرییاز نظر شاخص تغ (.20،30)
 نیانگیبوده، اما م یسالدچار خشک قیکل دوره تحق

و  یسالکاهش فشار خشک يایسه دوره گو يآمده برادستهب
 یامدحد رطوبت در منطقه و بارش بوده است. تعداد وا شیافزا

به  کیزدنو  ياعمدهدوره با کاهش  نیدر ادر مراتع  چراکننده
 يهایابیارزاساس است. بر رو بوده هروبهزار واحد  16

ها و ، سطح جنگلشده ارائه 3گرفته که در جدول صورت
 5به  کینزد 13۹۸ تا 13۸2از سال  یمراتع در منطقه مطالعات

 يکشاورز یحال سطح اراضنیعدر. است داشته کاهش درصد
مانده یدرصد باق کی. است داشته درصد 4در حدود  يرشد

 نیکه سطح ا یکلبه ش بودهگسترش شهرها و روستاها  زین
 شیافزا 13۹۸سال  در 2/4 به 13۸2سال  در 3/3از  یاراض

 . است داشته
 فشار نیرویمولفه  هایشاخص

 2۸1از  یشب یطول یششده در منطقه افزااحداث يهاجاده   
مانند شاخص  یزماهه نشش SPI. شاخص اندداشته یلومتريک

 يبرا یطشدن شرا یاها و مهبارش یشافزا یايدومارتن گو
بازه  ینباشد. تعداد دام مازاد در منطقه در ایم یلوقوع س
هزار واحد  416هزار واحد به  56۹داشته و از  ياعمدهکاهش 

منطقه  یعیطببه کاهش فشار بر منابعکاهش داشته و منجر
 یشافزا 6۸به  63حوضه از  یمنحن شده است. متوسط شماره

پوشش سطح  ییرتغو  يکاربرییرآن تغ یاصل یلداشته که دل
حجم رواناب و  یشبه افزا ییبسزا یربوده است که تأث ینزم

 خواهد داشت.  یلوقوع س
 وضعیتمولفه  هایشاخص

ست. ادر نظر گرفته شده  یزيخیلسمولفه شاخص  یندر ا   
اوش در سه دوره مورد ک یانهسال یاساس متوسط دب ینهمبر

ند ه روورد یندر ا یدب یانگیننشان داد که م یجقرار گرفت. نتا
 ییرتغ یانم ینداشته است. در ا یشیو سپس افزا یکاهش
 همس یبه سمت ترسال یطشرا ییرو تغ ینو پوشش زم يکاربر
 اند. داشته یدب یشدر افزا یمهم

 مولفه اثر هایشاخص

 یشافزا یايگو یو مال یجان يهاخسارتهر دو شاخص   
 یسبرر مورددر سه دوره  یو جان یقابل توجه خسارات مال

 هستند. 
 مولفه پاسخ هایشاخص

 يهاتیاسسحوضه،  یندر ا یزيخیلس یدهجهت مقابله با پد  
 يهابرنامه ياجرا ی،صنعت يهايدامدارتوسعه  یتی،جمع

 هايسیاستطور همینو  بیومکانیکی یکی،و مکان یولوژیکیب
کاهش نرخ رشد  سیاست ،نظربه. شدند بررسی مدیریتی
ر شاخص د اینهر سه دوره موفق نبوده و  حوضه در جمعیت

توسعه  سیاست پیگیريمانده است.  باقی 01/1حد 
 منجر به کاهش شمار دام مازاد و صنعتی هايدامداري

 اما در کل، در منطقه شده اصولیغیر دامدريطور همین
 استسیچه  دهد اگرمینشان  سالیانه دبی میانگین افزایش

اثر  دلیلبه ولیموفق بوده شده در کاهش شمار دام  اجرا
 هايسیاستنداشته است.  تأثیر سیلمرکب، در کاهش خطر 

و  یمیان اوج در دوره یکشده شاهد اجرا بیولوژیکیو  مکانیکی
توان میرا  سیاست اینبوده است. اثر  پسینکاهش در دوره 

وره دوباره در د گیريو اوج میانیدر دوره  دبیدر کاهش 
قرق جهت  هايزمینمساحت  فزایشامشاهده کرد.  پسین
ه ب دهیفرصتچرا جهت  ریزيبرنامه اجرايپوشش،  احیاي

  سطح افزایش چنینخود و هم بازسازيپوشش جهت 
ها قرار سیاستگروه  اینتوان در میشده را حفاظت هايجنگل

 داد. 
 هاداده تحلیلو  تجزیه

ها شاخص اهمیتکرونباخ و رتبه  آلفايآزمون  نتایج   
 اند.آورده شده 5و  4در جداول  ترتیببه

 
 آبادخرم زیآبخ لیس تیریمد در DPSIRروش  مولفه هر يرهایمتغ يبرا شدهمحاسبه کرونباخ يلفاآ -3 جدول

Table 3. Calculated Cronbach's alpha for the variables of each component of DPSIR method in Khorramabad  
              watershed flood management 

 شده محاسبه کرونباخ يآلفا مولفه
 ۸03/0 محرکه نیروي

 ۷6۹/0 فشار
 ۸14/0 اثر

 ۷44/0 پاسخ
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 آبادخرم زیآبخ حوزه لیس تیریمد يبرا DPSIR مختلف مدل يهاها و شاخصمولفه تیرتبه اهم و یکم ریمقاد -4 جدول
Table 4. Quantitative values and importance of different components and indicators of DPSIR model for flood  

                management in Khorramabad watershed 

 شاخص متغیر مولفه
 آماريسال 

 اهمیترتبه 
13۸2 13۹0 13۹۸ 

 محرکه نیروي

 ۷۸/2 4۷۹230 440230 406۷6۷ تعداد افراد حوضه تیجمع
 ۹3/2 ۷6/1۹ 1۸/16 53/15 دومارتن یماقل تغییر

 45/2 444312 505036 5۹۷516 )تعداد( یواحد دام نیافتهتوسعه  دامداري
 ۸5/1 3/62۷24 6/60305 3/562۸۸ )هکتار( يکشاورز يهانیسطح زم يتوسعه کشاورز

 فشار

 0۸/1 12۷4 120۹ 1056 )کیلومتر( طول جاده هاتوسعه جاده
 SPI 33/0- 1۹/0- 13/0 1/3 خشکسالی

 15/3 4164۹2 4۷۷216 56۹6۹6 )تعداد( مازاد دامیواحد  تعداد دام مازاد حوضه
 63 66 6۸ 6۸/2 (CNرواناب ) منحنیشماره  نامناسب هاييکاربر یشافزا

 يزیخلیس وضعیت
 

 آماريالب در دوره یس یمتوسط حداکثر دب
 1 ۸/1۷۸ ۷/142 ۷/14۹ (یهمترمکعب بر ثان) 

 ۷3/1 ۸ 0 0 یتعداد تلفات انسان یخسارت جان اثر
 2۸/1 1۸05۹20 ۸۹2۸1 122۸0 (یالر یلیونخسارت )م مالیخسارت 

 پاسخ

 4/1 01/1 00۷/1 015/1 جمعیتنرخ رشد  جمعیتکاهش نرخ رشد 
 1/5 33562 2۷۸۹۹ 23۹03 )تن( صنعتی هايکشتارگاه تولیديگوشت  صنعتی هايدامداريتوسعه 

 اجراشده لوژیکیبیواقدامات 

 6/4 ۹56 ۹553 3152 )هکتار( يو بذرکار ی، بذرپاشيکارمساحت کپه
  1۹۸6 43۹0 144۹ )هکتار( يکارو جنگل یت پوشش جنگلیمساحت تقو

 ییو دارو ياهان علوفه ایم با گید یمساحت کاشت اراض
  256 1160 3۸3 )هکتار(

 اجراشده مکانیکیاقدامات 

 ۸۸/3 22405 43213 14260 )مترمکعب(ون اجراشده یحجم گاب
  1۹۸46 ۷۷5۸ 2560 اجراشده )مترمکعب( یمالت یحجم سنگ

  3۷۹5 23426 ۷۷31 ن اجراشده )مترمکعب(یچحجم خشکه 
  3۸46۹ ۷4250 24502 اجراشده )مترمکعب( ینست و بند خاکیحجم تورک 
 ۹5/4 2۸002 30544 100۷۹ )هکتار( مساحت تراس و بانکت اجراشده اجراشده بیومکانیکیاقدامات  
 

 اجراشده* مدیریتیاقدامات 
 35/3 344۹2 ۸465۸ 2۷۹3۷ مساحت اجراشده قرق مراتع )هکتار(

  35۹3۸0 4130520 13630۷2 دام )هکتار( چراي مدیریتمساحت اجراشده  

 
  1۷۷5۹ 26۸22 ۸۸51 شده )هکتار( يکارو جنگل یحفاظتمناطق مساحت 

 برايدولت  الیم هايحمایت
 ۷3/4 5۸۷۷45 1۹3556 5۸1۸۷ (یالر یلیون)م دیدگانآسیببه  مالی هايکمک سیلجبران خسارات 

را  باالییمساحت  دلیل ایناست. به  شدهمیمکان خاص در چند سال حفاظت  یککه  معنی ایناند، به داشته پوشانیهممختلف  هايسالدر  مکانیاز نظر  مدیریتیاقدامات 
 اند.اختصاص داده به خود

 

محرکه، یرويدر ابعاد ن یمختلف يهاشاخص تحقیق، یندر ا  
شده و  یاثر و پاسخ توسط کارشناسان معرف یت،فشار، وضع

شد. ازنظر  یممدل در حوضه ترس ینا یمعلول-نمودار علت
 (،۷۸/2رتبه میانگین )با  یتیجمع ییراتمحرکه عوامل تغیروين

)با استاندارد یرغ يدامدار (،۹4/2رتبه میانگین )با  یماقلییرتغ
رتبه  میانگین )با يو توسعه کشاورز( 45/2رتبه میانگین 

 یانم ینعنوان عوامل مهم شناخته شدند و از ابه (،۸5/1
کارشناسان  یدعنوان عوامل برتر از دبه یتو جمع یماقلییرتغ
 ۸ یتجمع یشافزا یايدست آمده گوهب یجشدند. نتا یینتع

 یتجمع یشدر حوضه مورد نظر بوده است. افزا يهزار نفر
منطقه شده و  یعیطباز منابع يوربهره یشمنجربه افزا

و همکاران  نینگولکمک کند.  یزيخیلتواند به خطر سیم
 یشمشاهده کردند که افزا ینهدر پاپوا گ ییدر روستا نیز( 20)

 يکشاورز یتوسعه اراض ي،کاربر یدشد ییربه تغمنجر یتجمع
دنبال خود توسعه به یتجمع یشها شده است. افزاراهوسعه و ت

را خواهد  یرهها و غساختمانها، پلها، جادهها مانند یرساختز
رواناب  یدمنجربه تول یرسطح نفوذناپذ یشداشت که با افزا

و کاهش  يکاربرییرشده و در کنار آن با تغ یشتريب
 یآل هو ماد یاهیگ کاهش پوشش یلدلخاك به یرينفوذپذ

( 14جم و همکاران ) یجشود. نتایم یلخطر س یشمنجربه افزا
 نیز (30و همکاران ) سواینامر است.  ینهم یايگو نیز
عنوان عوامل را در کنار هم به یتجمع یشو افزا یماقلییرتغ

 5اند. کاهش کرده یمعرف یکادر آمر یلکننده خطر سیدتشد
 یکیتوان یما ها و مراتع در منطقه رجنگلدر سطح  يدرصد

محرك در منطقه در نظر گرفت.  یروهاين یتتقو یامدهاياز پ
 یاصولیرغمرتع و  یتظرف یترعاعدم یلدلمفرط به يچرا

ها کمک کرده و جنگلمراتع و  یببه تخر یزنچرا بودن 
 . (۸)شده است  یزيخیلسرواناب و  یدتول یشمنجربه افزا

فه فشار شامل مول ينظر گرفته شده برادر يهاشاخص   
از  یناش یسال، خشک(0۸/1رتبه میانگین )با  هاتوسعه جاده

میانگین )با وجود دام مازاد  (،1/3رتبه میانگین )با  یماقلییرتغ
 رتبهمیانگین )با  نامناسب هايکاربري افزایشو  (،15/3رتبه 

منطقه  يهاراهدهد که طول یمنشان  نتایجباشند. یم( 6۸/2
ها راهتوسعه داشته است. توسعه  لومتریک 21۸به  یکنزد
 یدو تول یشرا سبب شده، فرسا یرسطح نفوذناپذ یشافزا

 یزيخیلسخطر  یشبه افزا یتداده و درنها یشرواناب را افزا
 ،که مولفه فشار نشان داد ی. از نکات مثبت(1شود )یممنجر 

تواند به بهتر شدن یمتعداد دام مازاد بوده که  یرکاهش چشمگ
 ینطور که از اهرچند همان ،کمک کند یاهیپوشش گ طیشرا

بودن استفاده از منابع یاصولیرغ یايدام مازاد گو یدآیمبرواژه 
رود. یمشمار بالقوه به يچنان خطرمنطقه است و هم یاهیگ

 يواحد 5 یشگر افزا، نشانحوضه یمنحنمتوسط شماره
شزد تر شدن اوضاع را گویموخباشد که یم یشماره منحن

 یزي،خیلساز نظر خطر  یتمولفه وضع یبررس يکند. برایم

 صالح پورجم امین و مصفایی، جمال سنگچینی کریمی ابراهیم
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 ۸..... ......................................................................... آبادخرم آبخیزوزه در ح مدیریتی هايپاسخ تحلیلو  سیلموثر بر رخداد  معلولی -علتعوامل  بندياولویت

در نظر گرفته شد.  یالبس یشاخص متوسط حداکثر دب
مکعب متر 1۷۸مکعب به متر 14۹حداکثر از  یاساس، دبینابر

به  یمیاقل یطشرا ییرها و تغبارش یشرشد داشته است. با افزا
 یمنحنشماره شیو افزا ینزم يکاربر ییرتغ ینچنو هم یترسال
 یتوضع ییرتغ یبررس ي. براشود یالبس یدب یشافزابه منجر

 هايرتبهمیانگین با  یبترت)به یو جان یخسارات مال یستم،س
آباد مدنظر قرار خرم یزدر آبخ یلاز س یناش( ۷3/1و  2۸/1

 یو هم جان ینشان داد که هم خسارات مال یجگرفت. نتا
منجر به  یلس یرتنها در دهه اخاند. رفته یششدت رو به افزابه

دهند که یمنشان  یزها ندادهنفر شده است و  ۸شدن کشته
 اند. داشته یشافزا يآورمطور سرساهب یزوارده ن يهاینههز
 یتشده شامل مهار رشد جمعیمعرف ییپاسخگو يهایاستس  
رتبه میانگین )با  یاصول يتوسعه دامدار (،4/1رتبه  میانگین )با
 مکانیکی يهاروششامل  يامقابله یریتیمد يهابرنامه (،1/5

و  (۹5/4رتبه میانگین )با  یومکانیکی(، ب۸۸/3 رتبهمیانگین )با 
از  یمال يهایتحماو  (6/4رتبه میانگین )با  یولوژیکیب

بوده است. براساس  (۷4/4رتبه میانگین )با  یدگاندیبآس
با  یصنتع ايهيدامدارتوسعه شده انجام فریدمن بنديرتبه

میانگین اجراشده با  یومکانیکیو اقدامات ب 1/5 رتبهمیانگین 
 یمعرفآباد خرم آبخیزدر  یریتمد یتدو اولو ۹5/4رتبه 
 یباز تخر یريجلوگ یقحوضه از طر ياند. بهبود کاربرشده

کارشناسان  ینها توسط اجنگل یاياح یاها و مرتع و جنگل
 يهايدشوارآن را  یاصل یلبتوان دل یداند. شانشده یمعرف
 یتیشده و حقوق مالک یبتخر یاراض یاياح يبرا یقانون

را در منطقه  وضعیت طبیعیتواند برگشت به یمدانست که 
 یت. کاهش جمع(6،22ممکن سازد )یرغ یحت یادشوار و  یاربس

شد  یمعرف یلکاهش خطر س ياز راهکارها یکیعنوان که به
 یتچرا که جمع ،دانست شکست خورده یاستیتوان سیمرا 

که  یاستیداشته است. تنها س یريگچشم یشمنطقه افزا
باشد که یماجرا است کاهش دام و دام مازاد درحال يحدودتا

و کاهش رواناب  یعیطبکاهش فشار بر منابع بهبتوان  یدشا
با مدل  خیزيیلخطر س یلتحل یجنتا یب(. ترک5منجر شود )

DPSIR با  یبدر ترک یو انسان یطینشان داد که عوامل مح
شده نتوانند بر  انجام یاند که اقدامات سطحهم سبب شده

 ینتوان چنیممجموع اثرگذار باشند. در یلکاهش خطر س
بوده، فشار  یشدر حوضه رو به افزا یزيخیلسگفت که روند 

 یراناست، توان مد یدمحرکه در حال تشد يهایروناز  یناش
محدود است و  یاررکه بسمح یروهايدر کاهش قدرت ن

باشند. ارائه ینم یازن يشده پاسخگویمعرف هايسیاست
در  همحرک يهایروکه بتوانند بر قدرت ن یریتیمد يهاپاسخ

 یقتحق یازمندو ن یقتحق ینخارج از توان ا ،منطقه موثر باشند
 یناتوان یاتوجه داشت که نبود داده و  یداست. البته با یشتريب

 انجام يهایابیارزتواند یمموجود  يهاادهد یدر اعتبارسنج
 یدشا یلدل ینهمقرار دهد. به یرتأثشدت تحت بهشده را 

 یندر ا یلس یریتتوان در مدیمکه  یشنهاديپ ینمهمتر
تنها در هنداده باشد که  يهایگاهپاتوسعه  ،کرد یوضه معرفح

 یزا نها ریاستس ییبلکه کارا ،به کار گرفته شود یطشرا یابیارز
 سازد.  یابیقابل ارز

 

 تشکر و قدردانی 
 ینهو هز يبا همکار ی،مقاله در قالب طرح پژوهش ینا   

      شماره مصوب با یزداريپژوهشکده حفاظت خاك و آبخ
و  يکشاورز یقاتو مرکز تحق 2-5۹-2۹-04-۹۸0۹24

برخود  یناستان لرستان انجام شده است. مولف یعیطبمنابع
 يمراحل اجرا یهمراکز در کل ینا ياز همکار دانند تایالزم م

 .یندنما يسپاسگزار یمانهطرح صم
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Since flood dwindles the assets of local communities in villages and cities 
by destroying agricultural products, infrastructure, buildings, and machinery, flood management is an 
absolute necessity for rural development. Accordingly, one of the basic strategies to control and mitigate 
floods in this province is to identify issues in the upstream areas and provide appropriate management 
responses to tackle them. Our objective can therefore be stated as follows: (A) Identifying, prioritizing 
and determining the trend of changes in the factors affecting flood potential in Khorramabad watershed 
during statistical periods, and (B) proposing and evaluating appropriate management solutions to mitigate 
driving forces and pressures, improve the state and reduce the relevant impacts. 
Material and Methods: The Khorramabad watershed constitutes a major part of the Kashkan basin, 
surrounding Khorramabad County. The study area covers 1609 km2. In this research, the issues of the 
watershed were identified based on the literature review, questions from experts and also field visits to 
further formulate possible coping strategies. The conceptual model included the components of driving 
force, pressure, state, impact and response. Based on expert opinions, a conceptual causal-effect diagram 
of flood in the region was designed. Appropriate indicators were defined and quantified for each 
component of the model. Prioritization problems as well as to determine the most important management 
strategies for watershed flood management in Khorramabad, the expert opinion was used. For this 
purpose, a Likert scale questionnaire was used as a measurement tool. And the Friedman test was used for 
ranking. Also, the trend of changes in each of the DPSIR components was evaluated to evaluate the 
problem in time periods.  
Results: Results showed that forests and pastures area has decreased by nearly 5% from 2003 to 2019. At 
the same time, cultivations have grown significantly by about 4%, where most of the forest and rangeland 
areas have been converted into agricultural lands and the natural vegetation cover of the region has been 
significantly reduced. The remaining one percent is devoted to the expansion of cities and villages from 
3.3 in 2003 to 4.2 in 2019.According to the obtained results, the driving force of climate change (average 
ranked 2.93), population pressure (average ranked 2.78), and traditional livestock (average ranked 2.45) 
have the most important effect on the occurrence of floods, which in turn leads to reduced vegetation and 
land use change. The combination of these factors has caused the production of runoff and flood 
discharge in the region to increase sharply and the human and financial damages to increase every year. 
To combat this phenomenon, policies have been proposed by experts that are being implemented or can 
be implemented. The general results of this study show that the trend of flooding in this watershed is 
increasing, the pressure caused by driving forces, especially the number of surplus livestock in the 
watershed (with an average rank of 3.15) is intensifying. Managers' ability to reduce the power of the 
driving forces was very limited and the policies introduced were not able to response the need. Natural 
resource management protection measures (average ranked 4.95) and government financial support for 
flood compensation (average ranked 4.73) are the first and second ranks of managerial responses, 
respectively.  
Conclusion: Indicators for the pressure component include road development, drought, excessive 
livestock grazing, and poor land management. Accordingly, the road network has expanded in the region 
over time. Road development is one of the general policies of any country to be able to access remote 
areas and to simplify their development. In this research, consulting experts introduced various policies 
that have been implemented or could be implemented to improve the watershed’s condition. Response 
policies introduced included depopulation, promoting modern livestock production methods, coping 
management programs including structural and biological methods, and finally providing flood mitigation 
assistance grants. Based on the pairwise comparisons, depopulation and modern livestock production 
methods are the two top management priorities in the region. But as was mentioned earlier, the pursued 
policies have failed to control the maximum flood discharge. As the weight of the driving force 
component suggests, the introduced responsive policies are either insufficient or ineffective in lowering 
flood risk in the watershed. 
 
Keywords: Conceptual model, DPSIR method, Friedman test, Ranking of cause–effect factors,  
                       Suggested policies  
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