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 کشاورزی، دانشگاه ایالم ۀدانشکددکتری علوم جنگل، دانشجوی 1

کشاورزی، دانشگاه ایالم ۀدانشکدعلوم جنگل،  هگرو دانشیار   2 

کشاورزی، دانشگاه ایالم ۀدانشکدعلوم جنگل،  گروه دانشیار   3 

، دانشگاه تهرانیعیطبمنابع  ۀدانشکد، یجنگلدار  0  استاد گروه 

(21/1/1044: تاریخ پذیرش ؛21/2/1044:تاریخ دریافت)  

 چکیده
و هدف این تحقیق ارزیاابی پایاداری    شود. جادیا و اکوسیستم بین ابعاد انسانیتعادل  که ابدی یمحققت یدر صورتو پایداری  داریپا توسعۀ

. اجرای این مادل  است ستمیو اکوس یابعاد انسانتعادل بین  حفظ منظور بهتوتشامی  زیآبخ ۀحوضجنگلی  سازگان بومدر  یآور تاب سنجش

و بعد از تلفیق نهایی معیارها  IUCNش پایداری از رو یریگ اندازهحوضه است. برای آنالیز و  یآور تابشامل ارزیابی پایداری و تعیین میزان 

نوع کارکرد و در قالب چهاار   10استفاده شد. شناسایی عملکردها و کارکردهای حوضه با  ArcGIS افزار نرمتولید نقشه از برای  ها شاخصو 

نهایی بارای ابعااد اکوسیساتم     امتیاز ،اساس نتایج تحقیق برشد.  یبند طبقه، زیستگاهی و فرهنگی کننده میتنظ، کننده نیتأمکالن خدمات 

خاک در کنار پاسخ به تقاضاای  ساالنۀ تلفات  سازی کمینهتولید آب و  سازی آمد. دو هدف اصلی بیشینه دست به 14و برای ابعاد انسانی 31

 ،در حوضه شده ینیب شیپکارکردها در این پژوهش به انجام رسیده است. با توجه به عملیات آبخیزداری  یساز نهیبهمردم محلی، در فرایند 

بخاش اقتااادی و اجتمااعی نیاز      به بخش اکوسیستم به حد پایداری مطلوب برسد و برای آنکه حوضه پایدار بماند بایدکه  رود یمانتظار 

ز آبخیا حوضاۀ   یآور تاببررسی نتایج سنجش  به آن دست پیدا کرد. توان یمسطح زندگی مردم  یارتقامنظور   بهبا اقداماتی که  شود توجه

 برابار در  ها ستمیاکوس نیا یآور تاب کاهش جهینتو در  زاگرس یها جنگل یریپذ انعطافو  تحمل ۀآستانپایین بودن  ۀدهند نشانتوتشامی 

 .است یاحتمال اختالالتو  هادیتهد

 .شاخصو ، معیار جنگل داریپا، مدیریت IUCN، روش یآور تاب، سازگان بومابعاد اکوسیستمی و انسانی،  کلیدی: یها واژه

 

 مقدمه

 اباد ی یمی تحققدر صورتو پایداری  داریپاتوسعۀ 

 شاود.  جااد یاتعادل بین ابعاد انسانی و اکوسیساتم   که

کنوانسیون تغییرات  ریو شامل ۀگان سه یها ونیکنوانس

کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مقابلاه باا   ، اقلیم

 کااارکردهمگای باار   ،(نیساارزم بیا تخر) یاایزا اباان یب

در پیشبرد و دستیابی به اهداف  ها جنگل فرد بهمنحار

باا  متقابال   و راهکارهاای همکااری   دارناد خود اذعان 

پایادار  مادیریت   یهاا  برناماه  یای افزا هام  یارتقا هدف

( را دنبال Sustainable Forest Managementجنگل )

. این همکاری به (Karami & Shahi, 2018) ندکن یم

منااطق   یها جنگلجامع مدیریت پایدار برنامۀ تدوین 

اصاول و معیارهاای مربوطاه     مختلف جهان با تعیاین 

همسو با ایان   .(& Feghhi, 2011 Karami)شد منجر 
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حفظ و حراسات  منظور  بهو در سطح ملی نیز اقداماتی 

 رأسو در زمیناه  صاورت گرفات. در ایان     ها جنگلاز 

مراتاع و   هاا  جنگال تشکیالت منابع طبیعای، ساازمان   

 National) اقدام ملی جنگال برنامۀ آبخیزداری کشور 

Forest Program)  و  هااادر سااطح معیارو را تهیااه

 کارد اباال    هاا  اساتان به  را نسخه نهایی آن ها شاخص

(National Committee for Sustainable 

Development, 2015).   کناون اقادام    از آن موقاع تاا

مدیریتی شیوۀ این  یریکارگ بهمنظور  بهجدی و عملی 

 یریکاارگ  باه هادف  تحقیق باا  این . انجام نگرفته است

 (SFM) جنگال  داریا پامدیریت  یها شاخصمعیارها و 

تحقیاق ارزیاابی    ومحلای   ،یا منطقاه در سطح ملای،  

 جنگلای  ساازگان  باوم در  یآور تابو سنجش پایداری 

با هدف حفظ تعادل بین ابعااد  حوضه آبخیز توتشامی 

 اسااتشااده  اجاارا سااازگان بااومانسااانی و اکولوکیاا  

.(IUCN, 2002)   و ارهااامعیشناسااایی و تبیااین 

 رویشای  ناحیۀ یها جنگل پایدار مدیریت یها شاخص

استقرار و  منظور بهمسائل موجود  نیتر مهم، از زاگرس

ابزارهاا در   توسعۀو  یا منطقه یزیر برنامهارتقای نظام 

کااه در  (Salmani et al., 2021)ایاان حااوزه اساات 

هاا   پاژوهش  است. شدهو واکاوی  بررسیتحقیق حاضر 

 یریگچشام گذشاته رشاد   دهاۀ  و ین حاوزه در د ا در

یکای از    Kottak(1999)زمیناه  در ایان  داشته است. 

کاه بایاد توسا      را مهام اکولاوکی انساانی    یها جنبه

شاود توجاه باه     کاار گرفتاه  سرزمین باه   زانیر برنامه

ایان   از دیادگاه او . داناد  میادراکات و تاورات مردمی 

مدل مفهومی نمایان شود که نوعی باید توس  موضوع 

ناوع تااورات ماردم از خاود، دیگاران و       ۀدهناد  ننشا

از  آماده  دست به . دانشباشددر محی   داده رخعملیات 

 Goushegir .طرح استهر  یکلید اجرا ،این ادراکات

et al. (2015) اجرایی مناسب برای پایش  یها شاخص

شمال را با اساتفاده از   یها جنگلپایداری کارکردهای 

بررساای و  یا جملااهدوروش دلفاای و آزمااون آماااری  

. معرفی کردناد را  مهماجرایی  یها شاخصفهرستی از 

Goleij et al. (2016)     در تحقیقاای معیارهااا و

براسااس دیادگاه   را  مدیریت پایدار جنگل یها شاخص

تاادوین کردنااد و نتیجااه کارشناسااان و مااردم محلاای 

اقتاادی و اجتماعی و حفظ ظرفیت موارد  گرفتند که

معیار و مدیریت موفق جنگل  نیتر ممهتولیدی جنگل 

مشاترک کارشناساان و ماردم     یریا گ میتاممستلزم 

 محلی است.

Moradi et al. (2016)    یهاا  شااخص باه ارزیاابی 

با  شادی یزد باا   ۀشد حفاظتمدیریت پایدار در منطقه 

و بااا  نااداسااتفاده از روش تحلیاال سیسااتمی پرداخت 

را مناساب بارای هار زون     یهاا  شااخص استفاده از آن 

هاای   پژوهشدر   Makhdoom (1999) .کردندخص مش

سیساتمی، تاوان    لیوتحل هیتجزبا استفاده از روش خود 

کشااورزی،   یهاا  یکااربر را بارای   هاا  حوضهطبیعی زیر

از  یریا گ بهاره اکوتوریسام باا    مرتعداری، جنگلاداری و 

 یهاا  دادهفیاق  و با تلکردند اکولوکی  ارزیابی  یها مدل

عی آمااایش ساارزمین اجتمااا -اکولوکیاا  و اقتاااادی

آمایشای   یزیا ر برناماه در کاه   ناد انجاام داد را  ها حوضه

باا اجارای    Zahedi Amiri (2005) .کاربرد داردمنطقه 

طرح شناسایی معیارها و نشانگرهای پایداری و ارزیاابی  

باد باه   ندر جنگل خیارود و گ  IUCNپایداری به روش 

نسابت باه جنگال    این نتیجه رسید که جنگل خیارود  

. قارار دارد از نظر پایداری  یتر مطلوبوضعیت در گنبد 

Najafi Far (2011)  نیسارزم  شیآماا تاأییر  در تحلیل 

کاربری مقایسۀ نقشۀ با  ،زاگرس یها جنگلمدیریت  در

آماایش سارزمین، نیااز باه تجدیاد نظار       نقشۀ فعلی و 

جاری منطقاه   یها تیفعالکیفی درجۀ اساسی در نوع و 

در  Avatefi Hemmat (2011)آشاااکار سااااخت.  را

. 1 پیشنهادی را در سه گروه یها استیس پژوهش خود،

، مراتع و آبخیازداری  ها جنگلسازمان مواجهۀ چگونگی 

 یهاا  عرصاه جنگلکااری  . 2؛ کشور با دامداری معیشتی

اجارای   هایبررسی ایر. 3 ؛در منطقه رهاشدهکشاورزی 

ماادل پویااایی  قالااب از جنگاال در یبااردار بهاارهتوقااف 

میزان  GilaniPour et al. (2011). ل کردتحلی شده ارائه

روش باا اساتفاده از    را به جنگل وابستگی جوامع محلی

ناور در اساتان   پرسشنامه در روستای کرجی شهرستان 
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 زمیا ه ۀیته چرای دام، که در آند آور دست بهمازندران 

 یکااربر  رییتغو  یزنبوردار، وهیم، برداشت یچوب ۀیپاو 

یااد  مردم به جنگل  یستگواب یها بخشجنگل از جمله 

روناد پایاداری در    Asadi Nilivan et al. (2014). شاد 

روش زیدشات را باا اساتفاده از     -آبخیز طالقاان حوضۀ 

IUCN  معیارهاا و نشاانگرهای پایااداری    یریکاارگ  باه و

منطقاۀ  پایاداری    Mahmoudi (2016).بررسای کردناد  

 .کارد بررسای   IUCNمنج شهرستان لردگان را با روش 

برای ارزیابی وضعیت موجود و روناد   نیزپژوهش  ر ایند

پایداری ناحیه از روش ارزیابی مطلوبیات اکوسیساتم و   

اسات  استفاده شده  یآور تاب( با رویکرد IUCNانسان )

Walker et al., 2004)).  پایداری دو  با لحاظ روشاین

بخااش سااالمت اکوسیسااتم و رفاااه انسااانی آن را بااه   

آن ماردم و  زردۀ که  (1کل)ش کند یمتشبیه  یمرغ تخم

زماانی   ،آن اکوسیستم است. مطابق ایان تعبیار  سفیدۀ 

خوب و سالم اسات کاه هار دو بخاش در      مر  تخمی  

پایدار زماانی رخ   توسعۀبه همین ترتیب  .سالمت باشند

 .م و مردم در سالمت و رفاه باشاند که اکوسیست دهد یم

از طرف دیگر بین دو بخش مردم و اکوسیستم همیشاه  

رویکارد   ۀپایا رب (.IUCN, 2002)ادالتی وجاود دارد  تبا 

 تیریماد در  یآور تااب  میمفااه  مقالاه  نیادر  یآور تاب

 یابیا ارز یهاا  شااخص روش و  ساس  و  بررسای  جنگل

 انیا پاو در  بیان شاده  یجنگل یها ستمیاکوس یآور تاب

 .است شده لیتحل یآور تاب نظراز  منطقه نیا تیوضع

 
 IUCNرویکرد  پایداری در مر  تخم -1شکل 

   ها روشمواد و 
 پژوهش ۀمنطق

الیاه   زاگارس از منتهای   ۀمنطقا هاای بلاو     جنگل

 غارب  جناوب  و غرب وشود  میآغاز  شمال غربی ایران

 باا کرمانشااه  اساتان   یهاا  جنگلکند.  ایران را طی می

 یغرباز شمال  لومتریک 11و عرض  111 یبیتقرطول 

مانات شروع شاهو و اورا کوهستان یها دامنهدر استان 

 .اباد ی یما اداماه   یشارق وب و تا جنوب و جنا  شود یم

معااادل 1813اسااتان در سااال  یهااا جنگاالوسااعت 

داالهااو شهرسااتانی در . بااوده اساات هکتااار 822212

 استان کرمانشاه با مرکزیات شاهر کرناد غارب اسات.     

 اسات  یتوتشاام  زیا آبخ ضاۀ حومطالعاه،  منطقۀ تحت 

اساتان   در شمال شهرستان داالهو و غرب ( که2)شکل

 هاز جناوب و شارب با    و کرمانشااه قارار گرفتاه اسات    

و از شامال   رانیپ ۀحوضاز غرب به  ،زمکانسد  ۀحوض

 ماا یلرودخاناه   ۀحوضا  و پشات تنا    یهاا  حوضاه به 

 ۀمحادود در  یمسکونجمله مناطق  از .شود یممحدود 

 ابیآسا  ،یباشا  یقوشا   یروساتاها به  توان یمحوضه 

 اشاره کارد.  یرضاعل باقر و مزرعه دیس، کهنه دهتنوره، 

 ودارد  مسااحت هکتاار   83/13238 توتشاامی  ۀحوض

مساااحت  .اسااتمتاار  02/2400 آن ارتفاااع متوساا 

ایان  اصلی گونۀ  است.هکتار  1844منطقه  یها جنگل

هماراه بناه، باادام،     یهاا  گوناه بلو  ایرانی با ها  جنگل

. از نظاار وضااعیت  اسااتزالزالاا  و گالباای وحشاای  

مااورد نظاار روسااتایی  منطقااۀاجتماااعی و اقتاااادی 

 دارد.رو نیاز   کوچو عشایر است )دامداری و کشاورزی( 

باه مناابع   وابستگی زیاادی  مردم روستایی و عشایری 

 (Pars Payab Company, 2014).  دارندطبیعی 
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  (مورد مطالعهمنطقۀ ) توتشامی آبخیزۀ حوضنقشۀ  -2شکل 

 شیوۀ اجرای پژوهش

 پایداری یابیارز روش

پایاداری  وضاعیت  بارای ارزیاابی   پاژوهش  این  در

 استفاده شاده اسات.   IUCNاز رویکرد پایداری حوضه 

 اجارا  زیار  شرح به گردشیۀ مرحل هفت در یابیارز نیا

 نیا در :ارزیابی هدف نییتع ،اولمرحلۀ  .(3)شکل شد

 یابیا ارز مفهوم تیجامع ،یابیارز هدف نییتع با مرحله

 یهاا  تیا قابل و موجود یها یتوانمند گرفتننظر  در با

در نظاار  سااتمیاکوس و انسااانی ابعاااد در انتظااار مااورد

سیساتم و   مشاخص کاردن   ،دوم مرحلاۀ  گرفته شاد؛ 

ایاان مرحلااه قلماارو ارزیااابی بایااد  در: قلماارو ارزیااابی

مشخص شود. سطوح این قلمرو در بخش اکوسیساتم  

 ،ساوم  ؛ مرحلاۀ در بخش انسانی حائز اهمیات اسات  و 

جواناب پایاداری    بعاد وا :عناصر پایداری یین ابعاد وتع

از عناصار مشاخص    یا مجموعاه سیستم از طریاق   هر

: هاا  شااخص  انتخاب معیارها و ،چهارم مرحلۀ شود؛ یم

کادام از عناصار، معیارهاا و     این مرحلاه بارای هار    در

 معیارهااا و ؛شااود یماامتناسااب تعریااف  یهااا شاااخص

معارف هادف   ول گاام ا  انتخاابی بایاد در   یها شاخص

؛ مخااوص باه خاود باشاد    بعد  عنار و هر ارزیابی در

 نیا ا: هاا  شااخص  سانجش  و یبند طبقه، پنجم مرحلۀ

 یرهاا یمتغ از اطالعاات  و هاا  داده یآور جمع با مرحله

ۀ نقشاا دیااتولبااا  و شاااخص هاار بااه مربااو  مختلااف

 ،ششام  مرحلاۀ  گیارد؛  صورت می منتخب یها شاخص

حله امتیازات مر این در: سیستم هر یها شاخصتلفیق 

برای  هاازیامتمیانگین مجموع  اساسبر ها شاخصهمۀ 

 شاود؛  مای مشاخص  ر، عنار، بعاد و سیساتم   معیا هر

 صخمشا پ  از  :ترسیم بارومتر پایداری، هفتم ۀمرحل

 سیساتم، در  در هار  هاا  شااخص هماۀ  امتیازات  شدن 

تا وضعیت شود  میپایداری ترسیم  بارومترآخر  مرحلۀ

 (.IUCN, 2005) شود پایداری منطقه تعیین

 تحلیل روش

 ۀنا یدر زم پیشینۀ پاژوهش ابتدا این تحقیق در     

و ساس  باا    یجنگل بررسا  داریپا تیریو مد یآور تاب

 یجنگلا ی هاا  ساتم یاکوس یها یژگیو و تیلحاظ وضع

در  یآور تااب  یابیا ارز یها و پارامترها زاگرس، شاخص

 ۀشده است. در مرحلا تعریف زاگرس  یها مورد جنگل

ی زاگرس بررسا  یها جنگل یآور تاب یها شاخص بعد

 یآور تااب  یابیا ارز یمناسب برا یارهایمع تیو در نها

روش اجرایاای ارزیااابی  شااد. یهااا معرفاا جنگاال نیااا

 ییشناسااا  -1ی در ایاان تحقیااق شااامل:   آور تاااب

 یدهاا و وزن یگااذار ارزش -2 ؛مناسااب یهااا شاااخص

 زانیا اطالعاات و بارآورد م   یآور جماع  -3 ؛ها شاخص
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 -1و  ی؛شااخص کلا   نیای تع -0 ؛هار شااخص   یعدد

اسااس   منااطق مختلاف بار    یبناد  درجاه  ای یبند رتبه

 . است  شده نیتدو یها شاخص

 نتایج

از  هاا  یابیارز IUCNدر تعریف سیستم با روش     

واحد )بعد انساانی( در ساطح خاانوار تاا      نیتر کوچ 

( از ساطح تاودۀ   ساتم یاکوس جهاان و )بعاد   کلسطح 

 نیمیی و کل کرۀ زایجغرافمختلف  یها ومیبجنگل تا 

منزلاۀ یا     ی باه ابیا رزگیرد و انتخاب واحد ا انجام می

و  ییشناساا ی چشامگیری را در  ریپذ ، انعطافستمیس

 از جنگال  داریپا تیریمد یها شاخصو  ارهایمع نییتع

ی بررسا  تیریماد واحاد   ی تاا ساطح  المللا  نیبا  سطح

، سیساتم،  1کند. در ایان تحقیاق مطاابق جادول      می

 ی پایداری شناسایی شد.ها شاخصر، معیارها و عناص

ترتیب وضعیت رادار پایداری  به 1و  1، 0ی ها شکل

را نشاان   هاا  ساتم یس، معیارها و ابعااد  ها شاخصبرای 

شااخص کیفیات مناابع آبای      0. مطابق شکل دهد یم

( را دارد و شاخص 13بهترین وضعیت پایداری )امتیاز 

( 12ار )امتیااز  حضور دام در جنگل در وضعیت ناپایاد 

جاز   قرار دارد. مطابق رادار پایداری در سطح معیارها به

ی جمعیات دیگار   ها یژگیومعیارهای کیفیت محی  و 

معیارها در وضعیت ناپایدار و تقریباً ناپایدار قرار دارناد  

اسااتفاده از منااابع در  1اساااس شاکل   ( و باار1)شاکل  

 (.24وضعیت ناپایدار قرار دارد )امتیاز 

، امتیااز متوسا    ها شاخصتایج سنجش براساس ن

ی هاا  شااخص و برای  31ی اکوسیستم ها شاخصبرای 

، 1برآورد شد. بنابراین مطابق شکل  14سیستم انسانی

وضعیت پایداری ناحیۀ عرفی تحت بررسای در حالات   

 تقریباً ناپایدار قرار دارد.

ی الگاوی مکاانی   آور تااب با توجه به نتایج ارزیابی 

، در حوضاۀ آبخیاز توتشاامی    8ل ی مطابق شکآور تاب

ی هاا  بخاش ی آور تااب دست آماد در ایان تحقیاق     به

بنادی   ، رتباه 1مختلف حوضه بررسی و مطابق شاکل  

ی بخااش محیطاای و  آور تااابشااد کااه در آن رتبااۀ  

اقتاااادی کمتاارین مقاادار و رتبااۀ بخااش کالباادی    

شااناختی بیشااترین مقاادار را نساابت بااه بقیااه    روان

مجمااوع رتبااۀ  ی اکوسیسااتم داشااته و درهااا بخااش

ی کل حوضه نسبت به حالات مطلاوب فاصاله    آور تاب

زیادی دارد. در نهایت و با توجه به نتایج ایان تحقیاق   

، مدل کاربردی اساتفاده از معیارهاا و   14مطابق شکل

در ماادیریت پایاادار جنگاال و ارزیااابی    هااا شاااخص

 .استکارکردهای آن قابل شناسایی و ارائه 

 
 IUCNروش  با آبخیز یها حوضه یداریپا یبایارز گردشی مراحل -3 شکل
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 پایداری یها شاخصسیستم، عناصر، معیارها و  -1جدول 

 شاخص معیار عنار بعد سیستم

 اکوسیستم

 پوشش زمین

 کیفیت پوشش زمین

 تنوع زیستی
 تنوع گیاهی
 تنوع جانوری

 پوشش گیاهی
 پوشش جنگل
 پوشش مرتع
 پوشش کشاورزی

 محی  کیفیت
 کمیت منابع آبی
 کیفیت منابع آبی
 فرسایش خاک

 مخاطرات طبیعی
 گسل
 سوزی آتش

 سیل

 ساختاری -کالبدی

 فیزیوگرافی
 درصد شیب
 ارتفاع
 جهت

عناصر ساختاری سیمای 
 سرزمین

 های دسترسی راه
 چشمه
 رودخانه

 استفاده از جنگل مستقیم از منابعدۀ استفا استفاده از منابع

 برداشت چوب
 گیری زغال
 اشکوب زیرزراعت 

 دام در جنگل

 مردم

 اقتااد خانوار یروت

 اشتغال
 جمعیت فعال اقتاادی
 میزان اشتغال
 رضایت شغلی

 رفاه مادی

 بیمه
 درآمد
 هزینه
 مالکیت
 اختدسترسی به زیرس

 جمعیت یها یژگیو شناسی جمعیت جمعیت

 ترکیب سنی جمعیت
 مهاجرت

 همبستگی و مشارکت
 سواد

 تحقیق یها افتهیمنبع: 

  
 ارهایمعرادار پایداری در سطح  -1شکل  ها شاخصرادار پایداری در سطح  -0شکل 
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 پایداری در ابعاد پایداری رادار -1 شکل

 
 ر پایداری سیستم انسانی و اکوسیستمبارومت -1 شکل

 
 آبخیز توتشامیحوضۀ در  یآور تابالگوی مکانی  -8 شکل
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 آبخیز توتشامیحوضۀ  یآور تابمیزان ابعاد مختلف  -1 شکل

 

 آبخیزحوضۀ پایداری در  یها شاخصاز معیارها و  هاستفاد مفهومی مدل -14شکل

   بحث

در هاا   پاژوهش قیق بارای نخساتین باار از    در این تح

معیارهااا و  یریکااارگ بااهباارای  آمااایش ساارزمینسااطح 

کاه   یآور تااب باا رویکارد    مادیریت پایادار   یها شاخص

ساازگان باا ابعااد     باوم مبنای آن خدمات اکوسیساتمی و  

دو مبحث ارزیابی پایاداری و   واستفاده شده  استانسانی 

ل شرای  موجود تحلیمنظور  نیز به یافتگی توسعهسنجش 

کار گرفته شده است. نتایج این پژوهش باا   بهعرفی ناحیۀ 

طاارح اجرایاای در  Zahedi Amiri (2005)هااای  یافتااه

بار   افازون  .حدی متفاوت است آبخیز خیرودکنار تا ۀحوض

جنگاال خیرودکنااار تحاات   رویشاای،ناحیااۀ تفاااوت در 

مناابع طبیعای دانشاگاه تهاران     دانشکدۀ مدیریت علمی 

خاوبی   بهدر حفظ وضع موجود آن موضوع  همین و است

جنگال   آبخیاز حوضاۀ  نسبت باه  منطقه،  . ولینمود دارد

عاد اکوسیساتم و ساطح    در بُ یتر فیضعگلبند در سطح 

 اساتفاده  ۀدهناد  نشاان قرار دارد که  بهتری در بعد انسانی

متناساب   مادیریت نباود  اکوسیستم و  از بخش ناپایداری

 یهاا  شااخص عیارها و . ماست حوضهدر استفاده از منابع 

 تعیین سیستم و قلمرو تعیین توان اکولوکی 
 ی پایداری ارزیاب

IUCN 

 

  یآور تابارزیابی 

 

تعیین واحدهای کالن 

 مدیریتی -کارکردی

 

 

 یها گانیتعیین 

 محیطی  همگن زیست

 

سازی کارکردها  بهینه رنامه کنترل و پایشب   
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هاای   پاژوهش منتخب در بخش انسانی در این تحقیاق و  

 و Asadi Nilivan et al. (2014)  در ایاران گرفتاه   انجاام 

جناوبی  آسایای   و CSIR (2003)آفریقاا  ر کشورهای دیگ

Remedio & Bensel (2003) یکی بوده است. اماا   باًیتقر

 یهاا  شااخص در بخش متغیرهای اکوسیستم معیارهاا و  

حوضاۀ  نتخب تا حدودی با هم مطابقت دارناد، چراکاه   م

اکوسیساتم جنگلای و   برگیرنادۀ   درخاود   توتشامی آبخیز

و بنااابراین معیارهااا و   اسااتمختلااف  یهااا یکاااربر

خواهاد   تار  متناوع آبخیز بیشتر و حوضۀ این  یها شاخص

بعضی از متغیرهاا در   یریگ اندازه موجود دربود. مشکالت 

پایش آماد. بیشاتر    نیز طرح خیرودکنار برای این تحقیق 

بر باودن   زمانشامل ها  پژوهشاین همۀ این مشکالت در 

 یریا گ انادازه مناسب بارای   یها دادهنبود زیاد و هزینۀ و 

 ۀگیاری مهااجرت باه دور    انادازه مثال  برای. ستمتغیرها

ها نیز قابلیات  زمانی طوالنی نیازمند است. بعضی از متغیر

 شاود  یما پوشای   چشام ی شدن را ندارند کاه از آنهاا   کمّ

(Nilivan et al., 2014). 

منتخاب در   یهاا  شااخص معیارهاا و  طور کلای   به

آبخیز توتشاامی باا طارح اجرایای در آفریقاا و      حوضۀ 

طارح اجرایای در   ولای  ، آسیای جناوبی مطابقات دارد  

انجااام  یکشااورمقیاااس آفریقااا و آساایای جنااوبی در 

حوضاۀ  ایان تحقیاق در ساطح     حالی که بود. در تهگرف

را در هار   IUCNتواناایی روش   د. این موضوعآبخیز بو

طور کلی ارزیاابی پایاداری باا     به. دهد یمبخشی نشان 

کااری بسایار   حوزۀ بر  مؤیرعوامل همۀ در نظر گرفتن 

باید بعضی از  ناگزیربر است که  زمانپرهزینه و  ،دشوار

 نظر نگرفت.در  تر راایر کمعوامل 

انساانی   سازگان بومشد که در این تحقیق مشخص 

 یا کنناده  تعیین ، تأییرسازگان ایرگذارترین بوم مثابۀ هب

پایادار   توساعۀ هادف   ، زیارا در پایداری آبخیزهاا دارد 

باارآورده شاادن نیازهااای نساال حاضاار باادون آساایب 

رساااندن بااه منااابع طبیعاای و بااه مخاااطره انااداختن 

ن هادف در صاورتی تحقاق    آینده اسات. ایا   یها نسل

خواهد یافت که نسال حاضار از نظار امکاناات رفااه و      

شرای  مطلاوب اجتمااعی در وضاعیت مناسابی     دیگر 

و به پایداری اقتاادی و اجتماعی رسیده باشد تاا  بوده 

. بناابراین  تضامین شاود   هاا  ساازگان  باوم هماۀ  تعادل 

پایادار در   توساعۀ تحقاق  کاه  نتیجاه گرفات    توان یم

آن  انز بااه کیفیاات زناادگی ساااکنآبخیاا یهااا حوضااه

در بخش اکوسیستم برای شاخص مناابع  بستگی دارد. 

کنترل کرد، اما باا اجارای    توان ینمآب، مقدار باران را 

پاسااخ  تااوان یمااعملیااات بیولااوکیکی و مکااانیکی   

هیدرولوکیکی را که از متغیرهای کاهش پایداری است 

دبی و حجم روانااب را کااهش    توان یمکم کرد. حتی 

اد و به افزایش پایداری حوضه کما  کارد. شااخص    د

مختلف افزایش  یها روشبه  توان یمحفاظت خاک را 

از  یهاای  پوشش گیاهی در بخش توسعۀبا  توان یمداد. 

حوضه درصد خاک لخات را کاه از متغیرهاای منفای     

کااهش داد. فرساایش و    رود یمشمار  بهحفاظت خاک 

آبخیاز   حوضاۀ رسوب از عوامل اصلی کاهش پایاداری  

با اجرای عملیات مکانیکی و  آنها را توان یم هستند که

بیولوکیکی بسته به نوع منطقه و نوع عملیاات کااهش   

حوضاۀ  در کاهش پایداری  ها شاخص نیتر یاصلداد. از 

. اسات آبخیز توتشامی مقادیر زیاد فرسایش و رساوب  

ایان  شاخص تبخیر و تعارب نیاز در کااهش پایاداری     

داشاته اسات. تناوع و ترکیاب     بسازایی   تاأییر حوضه 

 در ایان حوضاه شاایان اهمیات اسات کاه      گیاهی نیز 

با عملیات بیولوکیکی آن را ارتقاا داد و ساطح    توان یم

 ،شاد گفتاه   پیشاتر طور کاه   پایداری را باال برد. همان

نیاز دارناد و   ۀ زیادیبعضی از متغیرها به زمان و هزین

 تاوان  یمکه  شود یمپوشی  چشمآنها  از لیدلبه همین 

را ارزیاابی و   هاا مناابع طبیعای آن   یهاا  طارح در قالب 

  گیااری کاارد و سااطح پایااداری را ساانجید   اناادازه

.(Mahmoudi, 2016) 
از در بخش انسانی، شاخص تغذیه و امنیت غاذایی  

کاهش پایاداری در ایان بخاش اسات. در ایان      عوامل 

های  تولیدات کشاورزی را با روشسرانۀ  توان یمزمینه 

 ۀساران  .داد و پایاداری را بهباود بخشاید    نوین افزایش

ایان  در توان  را نیز میتعداد دام صنعتی و تولید علوفه 

آبخیز افزایش داد و ساطح پایاداری را باه حاد     حوضۀ 
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رساند. شاخص جمعیت نیز از عوامال کااهش    مقبولی

آن را  تاوان  یما پایداری در بخاش انساانی اسات کاه     

سااالنۀ  د کنترل کرد. از طریق کااهش زاد و ولاد رشا   

و تغییرات جمعیت یابات   کند یمجمعیت کاهش پیدا 

عد خانوار نیز کاهش پیادا  و تراکم جمعیت و بُ ماند یم

. اناد  پایاداری  نادۀ ایان عوامال افزای  هماۀ  کاه   دکن یم

شاخص عدالت و مساوات در این حوضه نیاز از عوامال   

کاهش پایداری در بخش انسانی بوده است. با کااهش  

دار و افازایش درصاد زناان شااغل     بار  بهرهدرصد زنان 

این شاخص را بهباود بخشاید و باه پایاداری      توان یم

کااهش  موجاب  . شاخص فقر نیاز  یافتمطلوب دست 

با افزایش نرخ اشاتغال   توان یمپایداری شده است که 

شغلی جدید آن را کاهش و  یها فرصتاز طریق ایجاد 

نتایج این تحقیق همسو  پایداری حوضه را افزایش داد.

خوبی نشان  به Avatefi Hemmat (2011) های یافتها ب

باا   هاا  شااخص مادل کااربردی معیارهاا و    که  دهد یم

مدل مناسبی برای بررسای تغییارات    یآور تابرویکرد 

پایادار   توساعۀ روناد   ینیب شیپآبخیز و  یها حوضهدر 

و سانجد   مای را  هاا  سازگان بومهمۀ زیرا  ،ستها حوضه

های یا    سازگان بومهمۀ تعادل نتیجۀ پایداری کل را 

و تناقضی با اصال مادیریت مناابع     داند یماکوسیستم 

 منظاور  باه  هاا  ساازگان  بومطبیعی که در پی شناسایی 

 است ندارد.  یبردار بهرهحفاظت، اصالح و 

  یریگ جهینت

نتاایج ایان    ۀمقایسا در پایان و نتیجه گیاری کلای   

مناابع   هاای  طارح در عناوان اهاداف    باه آن ه تحقیق با 

بینی شده و بررسی اجمالی شرای  کناونی   پیش یعیطب

، هاا  جنگلهای اجراشده و در دست اجرای سازمان  حرط

در  ها موفقیت این طرح بیانگر کشور یزداریآبخمراتع و 

کاه کارشناساان    اسات شده  بینی پیش یها برنامهاجرای 

از  یریا گ بهاره  رساد  یما نیز به آن اذعان دارند. به نظار  

 مانناد  آبخیاز  یها حوضه یزیر نامهبررویکردهای سنتی 

به تقاضاای   توجهی بیبرداشت محاوالت فرعی در کنار 

از  دهااای آنکرکاردیگاار طبیعاای و پتانساایل منطقااه و 

 یهاا  طارح هم اون   هاا  عوامل اصلی شکست این طرح

. در ایان  اسات در زاگارس   هاا  جنگال پیشین ساازمان  

 یزیا ر برناماه پژوهش با اساتفاده از رویکردهاای ناوین    

معیارهاا و   یریکاارگ  باه کااربردی  مدل  ، نوعیمینسرز

مادیریت پایادار جنگال در بساتر بررسای       یها شاخص

 یآور تااب باا رویکارد    ساازگان  باوم آمایش سارزمین و  

 یهاا  طرح ۀتهیاستفاده از مدل مذکور برای  .شدتدوین 

در ایان  . شاایان توجاه خواهاد باود     جنگلداری زاگرس

و سنجش و  یآور بتاتحقیق با توجه به نوآوری رویکرد 

امکاان مقایساه و بررسای     ،ارزیابی آن بارای اولاین باار   

و  هاا  دادهوجود ندارد و  های دیگر پژوهشتحلیلی آن با 

 ی بارای یالگاو  ایجاد ضمن تواند یماطالعات این تحقیق 

مقایساه و تحلیال   زمینۀ  ،در کشورچنینی  اینتحقیقات 

ر کاه  طاو  هماان  ایجاد کند. در آینده رامشابه تحقیقات 

پایاداری و  محاسابۀ  هادف از ایان تحقیاق     ،گفته شاد 

 یهاا  طارح اجارای صاحیح   برای مدلی کاربردی معرفی 

ماادیریت منااابع طبیعاای بااا توجااه بااه ماادل کاااربردی 

مادیریت پایاادار   یهاا  شاااخصمعیارهاا و   یریکاارگ  باه 

 ساازگان  باوم جنگل در بستر بررسی آمایش سارزمین و  

خیاز توتشاامی در   آبحوضۀ آن برای  یآور تاببا رویکرد 

استان کرمانشاه بوده اسات کاه باا توجاه باه نتاایج آن       

مشخص شد ارزیابی پایداری ابزاری ساودمند و ساازگار   

آبخیاز در  حوضاۀ  برای تعیین وضعیت نسابی پایاداری   

کارسااز   تواناد  یما  اسات کاه   زمانی مشخص ۀدور طول

 منظاور  باه  هاا  یریا گ میتاام پشتیبانی از  تواناییو بوده 

آبخیاز  حوضۀ یت سازگار با منابع طبیعی در اعمال مدیر

و  هاااااتنگنا(IUCN, 2002).  باشاااادرا داشااااته 

 بارای راهنماایی   تواناد  یمتحقیق حاضر  یها تیمحدود

در آینده باشد که آبخیز توتشامی حوضۀ بهبود وضعیت 

هماهنگی ایرگاذار  توان  می ها تیمحدودبا شناسایی این 

مسااائل  در مختلااف درگیاار مؤسساااتبااین نهادهااا و 

 .  افزایش داد را مدیریت منابع طبیعی
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Abstract 
Sustainable development and sustainability will be achieved if there is a balance between the human 

dimension and ecosystem. The purpose of this study is to evaluate the sustainability and resilience of 

forest ecosystems in the Totshami watershed, which seeks to maintain a balance between the human 

and ecosystem dimensions. Implementation of this model includes assessing the sustainability and 

determining the resilience of the basin. ArcGIS software was used to analyze and measure the 

sustainability of the IUCN method and after the final combination of indicators and criteria to produce 

the map. Identification of functions of the basin with 54 types of functions and was classified into four 

major services: provider, regulator, habitat and culture. Based on the research results, the final score 

was 35 for ecosystem dimensions and 50 for human dimensions. The two main objectives including 

maximizing the water production and minimizing the annual soil losses, along with responding to 

local demand, have been achieved in the process of optimizing the functions in this study. According 

to the projected watershed management operations in the basin, it is expected that the ecosystem sector 

will reach the desired level of sustainability, and in order for the basin to remain sustainable, the 

economic and social sections must also be considered, and it can be achieved by taking steps to 

improve people's living standards. Evaluation of the results of Totshami watershed resilience 

measurement during indicates low tolerance threshold and flexibility of Zagros forests and the result is 

a reduction in the resilience of these ecosystems to potential threats and disruptions. 

Keywords: Ecosystem and human dimensions, ecosystem, resilience, IUCN method, sustainable 

forest management, Criteria and indicators. 
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