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Abstract 
Evaluating the sustainability of watersheds is important since it reveals the change in the 

status of ecosystems in spatial and temporal dimensions. Regarding this importance, 

current research focuses on sustainability in Sarab Seydali Watershed located in 

Lorestan province. For this reason, the Watershed Sustainability Index (WSI) and the 

conceptual framework of HELP, whose criteria are based on hydrology, environment, 

life and policy, were applied. Considering different variables such as water availability 

and its changes, acidity and electrical conductivity of water, development of sewage 

systems, environmental pressure index , vegetation cover, expansion of protected areas 

, net annual income, human development index and its related changes, level and 

progress of education, study and implementation of comprehensive water resource and 

watershed management plans and emphasis on an interactive and logical relationship 

with the indicators of pressure (P), state (S) and response (R), the sustainability level of 

the study area was evaluated . The average scores of pressure, state and response indices 

were estimated as 0.81, 0.6 and 0.37, respectively. Also, the average scores of hydrology, 

environment, life and policy criteria were 0.41, 0.58, 0.66 and 0.75, respectively. The 

results of indx evaluation pressure, state and response showed that the watershed's 

stability score with a value of 0.6 is in the medium level of stability, that the two factors 

of hydrology and environment cause a weak level of stability, to improve and improve 

the stability. It is necessary to think of measures for water resources from increasing 

productivity, saving and building sewage systems and habitat management through 

extensive management of areas focusing on pressure, state and response indicators. 
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 چکیده
 تیاهم یاست دارا یمانزو  یها در ابعاد مکانبوم ستیز تیوضع رییتغ انگریاز آن جهت که ب زهایآبخ یداریپا یابیارز

ن واقع در استا یدعلیسراب ص زیآبخ یداریپژوهش حاضر به مطالعه پا ،یداریموضوع پا تی. با توجه به اهمباشدیم

آن بر  یارهایکه مع HELP ی( و چهارچوب مفهومWSI) زیخآب یداری. با استفاده از شاخص پاپردازدیلرستان م

 مانند در دسترس بودن آب و ییرهایو متغ یاستگذاریو س اتیح ست،یز طی(، محیفیو ک ی)کم یدرولوژیه یهاجنبه

 ،یاهیپوشش گ ،یطیفاضالب، شاخص فشار مح یهاستمیآب، توسعه س یکیالکتر تیو هدا تهیدیآن، اس راتییتغ

 شرفتیربوط به آن، سطح و پم راتییو تغ یشده، درآمد ساالنه خالص، شاخص توسعه انسان فاظتگسترش مناطق ح

خصبا شا یو منطق یرابطه تعامل کیبر  دیو تاک زهایمنابع آب و آبخ تیریجامع مد یطرح ها یآموزش، مطالعه و اجرا

 شاخص فشار، ازاتیامت نیانگی. مرفتقرار گ یابیمورد ارز زیآبخ یداری( سطح پاR(  و پاسخ )S( حالت)Pفشار) های

 ست،یز طیمح ،یدرولوژیه یارهایمع ازیامت نیانگیم نی. همچندیبرآورد گرد 37/0و  6/0، 81/0 بیحالت و پاسخ به ترت

شاخص فشار، حالت و پاسخ  یابیارز جینتابه دست آمد.  75/0و  66/0، 58/0، 41/0 بیبه ترت یاستگذاریو س اتیح

 یولوژدریقرار دارد که دو عامل ه یداریاز پا یدر سطح متوسط 6/0با مقدار  زیآبخ یداریشاخص پا ازینشان داد که امت

در  یریالزم است تداب یداریو بهبود پا یارتقا برای لذا اند،شده یداریاز پا یفیسطح ضع جادیباعث ا ستیز طیو مح

 تیریفاضالب و مد هایستمیس احداثو  جوییصرفه ،وریبهره شیجامع منابع آب از لحاظ افزا تیریجهت مد

 شود.  دهیشیفشار، حالت و پاسخ اند هایبر شاخص دیق حفاظت شده با تاکگسترش مناط قیاز طر ستگاهیز

 راب صیدعلی  سآبخیز پاسخ، سرانه آب، -التح-، فشارHELP(، WSI) شاخص پایداری آبخیز :هاواژه یدکل
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 مقدمه
کمبود آب شیرین یا  های ناکارآمد آبیاری،های زیرزمینی، شیوهوقفه از منابع طبیعی، استفاده از آببرداری بیبهره

یستی، اقتصادی و اجتماعی شده های محیط زعدم دسترسی مناسب به آب شیرین و سالم منجربه افزایش بحران

گسترش  ومنابع  مصرف که پیامدهای آن باعث افزایش (Bagheri Gavkosh et al., 2021؛  Pravalie, 2021)است

شود. در بسیاری از مناطق جهان، وضعیت ر محیط زیست میفقر است که به نوبه خود باعث ایجاد فشار شدیدی ب

ها و کیفیت هوا تر شده است. به رغم بهبود و اصالح وضعیت رودخانهمحیط زیست نسبت به چند دهه اخیر شکننده

های وسیعی از مناطق در مناطقی مثل اروپا و شمال آمریکا، یک افول در مسائل زیست محیطی، به ویژه در بخش

پیامدهای نامطلوب  ،در صورت تداوم این وضعیت .(1400)آهنی و افشار کاظمی،  توسعه جهان وجود دارددر حال 

های داخلی و درگیری شود. به همین دلیل، گیر بشر شده و حتی می تواند منجر به گرسنگی جهانی، ناآرامیگریبان

-دهی فعالیتهای امیدبخش از جمله جهتدانشمندان ضمن اعالم هشدارهای مکرر از این وضعیت نامطلوب، راه حل

 ,.Zhang et al)اندای ارائه دادههای توسعههای متنوع انسانی به سوی استفاده پایدار از منابع طبیعی با برنامه

برای اینکه توسعه، پایدار باشد باید فاکتورهای اجتماعی و اکولوژی و اقتصادی را در منابع زنده و غیرزنده و  .(2021

(. پایداری مفهومی است که توجه اساسی آن بر 1399اندیش و همکاران، )خیر های مختلف را در نظر داشتتیفعال

(. Bensel, 2003Remedio & )های )طبیعی، اجتماعی و اقتصادی( در جهت عدالت بین نسلی استحفظ سرمایه

به تصادی، اجتماعی( یک آبخیز را های )طبیعی، اقجنبهتمام  از آن جهت است که آبخیزها اهمیت پایداری در 

در راستای مدیریت آبخیز  ضهحو صورت جامع و یکپارچه مورد بررسی قرار داده و به شناسایی نقاط ضعف و قوت

پایداری آبخیز چهار هدف مهم یعنی تنظیم رژیم جریان و آب، حفظ و بهبود کیفیت آب، حفظ کیفیت  پردازد.می

(. ارزیابی پایداری با 1396دهد)محمدی و دستورانی، بع انرژی را مد نظر قرار میاکولوژیکی گیاهی و جانوری و منا

بر است که به ناچار باید از در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر بر حوزه آبخیز کاری بسیار دشوار و پرهزینه و زمان

ستن اینکه، کدام یک از ( لذا دان1399بعضی عوامل که اثر کمتری دارند، صرف نظر کرد)خیراندیش و همکاران، 

های توسعه د ضروری است تا از اتالف وقت، هزینه و انرژی جلوگیری و گامدارلویت قرار واهداف پایداری آبخیز در ا

شناسایی عوامل موثر بر پایداری و تغییر (. 1400)خیراندیش و همکاران،  تر برداشته شوددر جهت پایداری سریع

گیران ضروری است، بنابراین الزم است ح آبخیز در بعد مکان و زمان برای تصمیموضعیت هر عامل یا معیار در سط

)اسدی نلیوان،  های پایداری استفاده شودبرای ارزیابی سطوح پایداری و میزان دسترسی به توسعه پایدار از شاخص

ها امری ضروری به مست بو(. پایداری آبخیزها هم برای آبخیزنشینان و هم برای پایداری حیات در زی21: 1391

. وجود بسیاری (Walmsley et al., 2001) آید، این در حالی است که به این مهم توجه کافی نشده استشمار می

گیران و جامعه به عنوان یک مجموعه کل به طور از عوامل باعث شده که مدیران منابع طبیعی، پژوهشگران، تصمیم

آب و عنوان رویکردی مشارکتی و کاربردی برای اداره مشکالت زمین،  روزافزونی به مدیریت جامع آبخیزداری به

( که بیان کننده آن است که مدیریت جامع آبخیز در 1399)خیراندیش و همکاران، سایر منابع طبیعی توجه کنند

شد، نیاز به ریزی، توسعه پایدار بادارد در این بین در صورتی که هدف نهایی از برنامهجهت توسعه پایدار گام بر می

ها حرکت به سوی پایداری را در ابعاد مختلف آن )اکولوژیکی، اقتصادی هایی است تا بتوان به کمک آنابزار و روش

های ها، متغیرها و رهیافتهای اخیر شاخص(. در سال37: 1392گیری کرد)عربیون و عبداهلل زاده، و اجتماعی( اندازه



-شناختی، محیط زیستی، حاکمیتی و قابلیت دسترسی به دادهسب با شرایط بوممتفاوتی برای ارزیابی پایداری متنا

ها ابزار ایده آل به منظور (. به طور کلی شاخص1401)حیرانی و همکاران،  اندهای مورد نیاز برای ارزیابی تبیین شده

 کنندگیری را فراهم میمیمنتیجه، اطالعات برای تص آیند و درپیگیری تغییرات در شرایط حوضه آبخیز به حساب می

(Walmsley et al., 2001)های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پایداری را ها باید ارتباطات جنبه. این شاخص

ر زمان در های انسانی را درگذها بایستی بازتاب تغییرات مدیریتی و فعالیتنشان دهند. همچنین این شاخص

. (Yilmaz & Harmancioglu, 2010) و قابل درک، در دسترس و معتبر باشندگیری کنند های آبخیز اندازهحوزه

شاخصی یکپارچه و تلفیقی ازشرایط هیدرولوژی، باشد که ( میWSIها، شاخص پایداری آبخیز )یکی از این شاخص

ین همچن (da Silva et al., 2020) را در خود جای داده است HELPو مدل  بودهمحیط زیست، حیات و سیاست 

 –حالت  -این شاخص یکپارچه، رویکرد جامعی را برای مدیریت آبخیز از طریق به کارگیری چارچوب مفهومی فشار

مبتنی بر یک رابطه علت و معلولی است که عالوه بر پاسخ  -حالت -فشار نماید. ساختار رویکردی فراهم می 1پاسخ

 (.1401کند )حیرانی و همکاران، و پاسخ هم توجه میهای فشار در نظر گرفتن شرایط فعلی حوزه آبخیز، به شاخص

کاربرد این مدل برای ارزیابی آبخیزها در سراسر جهان به کار  60اعالم کرد که بیش از  2006یونسکو در سال  

( به ارزیابی پایداری آبخیز زیدشت با 1396محمدی و دستورانی ). (Chaves & Alipaz, 2007) گرفته شده است

پرداختند. مقدار شاخص پایداری برای آبخیز زیدشت  HELP( و مدل WSIروش شاخص پایداری آبخیز ) استفاده از

کاظمی و کمالی  .باشد را برآورد نمودکه پایداری متوسط رو به ضعیف می 65/0، 1390تا  1380در طول دوره

-1395ره ده ساله )در یک دو HELP( به بررسی پایداری آبخیز بهشت گمشده بر اساس مدل 1397مسکونی )

های در طبقه متوسط قرار دارد. زیرشاخص 67/0با امتیاز  آبخیز سطح پایداری ( پرداختند. نتایج نشان داد1385

مقدار را دارند بر همین  بیشترین و کمترینو محیط زیست با امتیاز یک به ترتیب  25/0هیدرولوژی کمی با امتیاز 

( به بررسی پایداری 1400خیراندیش و همکاران ) .گیردیت بهبود قرار میاساس زیر شاخص هیدرولوژی کمی در اولو

و  75/0فشار با امتیاز  سنجه. پرداختند 1385-1395ساله ی ده در دوره HELPآبخیز بختگان بر اساس مدل 

تراز . داشتند ترین امتیاز را برای ارزیابی پایداری آبخیز بختگانترین و کمترتیب بیشبه 45/0واکنش با امتیاز 

شناختی ( به ارزیابی پایداری بوم1401حیرانی و همکاران ) .متوسط رو به کم ارزیابی شد 61/0پایداری آبخیز با امتیاز 

( و محاسبه شاخص پایداری HELPاستان خراسان شمالی با استفاده از چارچوب مفهومی ) درآبخیز توتلی  آبخیز

دهنده سطح بوده و نشان  62/0برابر  WSIداد که امتیاز کلی شاخص  ان( پرداختند. نتایج آنها نشWSIآبخیز )

در برزیل از شاخص  2ئیروورداد به منظور ارزیابی پایداری آبخیز زچاوز و آلیپا شناختی متوسط است.پایداری بوم

( و L(، حیات )E(، محیط زیست )Hهیدرولوژی ) معیاراستفاده کردند.  HELP( و مدل WSI) آبخیزپایداری 

سطح متوسط  از بدست آوردند. نتایج نشانرا  58/0و  75/0، 58/0، 67/0 امتیاز ( را به ترتیبPگذاری )سیاست

مدیریت یکپارچه منابع آب در آبخیز  به بررسی و همکارانکالیزایا  .(Chaves & Alipaz, 2007) دهدپایداری می
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 HELP. امتیازهای چهارگانه مدل کردند( WSIی آبخیز )شاخص پایدار و HELPبا استفاده از مدل  3دریاچه پووپو

بدست آمدند.  42/0و  55/0، 41/0، 46/0گذاری بودند بترتیب که شامل هیدرولوژی، محیط زیست، حیات و سیاست

مورد مطالعه حائز اهمیت بوده و باعث افزایش سطح پایداری  آبخیزنشان داد که وجود سد مخزنی در  نتایج پژوهش 

با استفاده  4یوئبه ارزیابی پایدار آبخیز الک و همکاران کورتز .( ,.2008Calizaya et al) شودمیبه متوسط  از ضعیف

 61/0پرداختند. نتایج آنها نشان داد که مقدار شاخص پایداری آبخیز  HELPو مدل  WSIاز شاخص پایداری آبخیز 

( بود. از سوی دیگر، ضعف Pها )( و سیاستEزیست )های محیطمربوط به شاخص ضهقاط قوت اصلی حو، تبود

 کندبروز پیدا میآبی ( بود که عمدتاً به دلیل مسائل کمHمربوط به شاخص هیدرولوژی ) آبخیزمشاهده شده در 

(2012Cortes et al., ).  به عنوان منطقه حائل یک سایت  5به ارزیابی پایداری آبخیز باتانگ مرائو و همکارانفردوس

پرداختند. نتایج  HELPو  WSIهای های بارانی استوایی یونسکو در کشور اندونزی با استفاده از شاخصمیراث جنگل

ضروری  آبخیزهای مدیریت یکپارچه آبخیزداری برای دستیابی به پایداری این بهبود برنامه بیان داشت

کشور مالزی با استفاده از شاخص در  6و همکاران به ارزیابی آبخیز لنگاتالفیتری  .( ,.2014Firdaus et al)است

چند جنبه مدیریتی ، بدست آمد 68/0مورد مطالعه  آبخیزبرای  WSI. مقدار شاخص پرداختند( WSIپایداری آبخیز )

با استفاده از شاخص پایداری  و پائوال سوئزادئ .(Elfithri et al., 2018)کمک کنند آبخیزپایداری به بهبود  الزم است تا

 نشینی باال وفرعی در منطقه ریبریا در کشور برزیل که دارای شهر آبخیزح پایداری را در یک ( سطWSI) آبخیز

 64/0باشد، مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد شاخص پایداری مقدار کمی آلودگی و کیفیت کم منابع آبی می

وژی را عامل ناپایداری و معیارسیاست است، و معیار هیدرول  سطح متوسط پایداری دهد که بیان کنندهرا نشان می

پایداری ندنیها و همکاران چارچوبی برای ارزیابی اچ .(de Souza & Paula, 2019)کندپایداری معرفی می لرا عام

برای  ، در کشور هند پیشنهاد دادند. پس از ارزیابی پایداری یک قاعده فازی جدید7چاتیسگار پیپاریا آب در آبخیز

 ,.Chandniha et al)و ارزیابی شاخص کلی پایداری آب برای حوزه پیشنهاد گردید HELPترهای آوری پارامجمع

دو دوره زمانی  در HELPپاسخ و معیارهای مدل  -حالت -فشار شاخصبرانچی ارزیابی پایداری با استفاده از  .(2021

های . نتایج نشان داد توسعه شاخصدنمورد بررسی قرار دادآبخیز در برزیل  3برای  2019تا  2015و  2015تا  2011

تجزیه و تحلیل، تفسیر و ارتباط نتایج  HELPپاسخ و معیارهای مدل  -حالت -با رویکرد ترکیبی فشار آبخیزپایداری 

  .(Branchi, 2022)کندتر میرا آسان

برنامه  ،حوضه یاردیپا تیوضع یشاخص ها و بررس نییتع قیدهد که از طریامکان را م نیا زیآبخ یداریمطالعه پا

هدف  .فراهم گردد زیمتنوع در آبخ یهاو در جهت خروج از چالش زیآبخ ندهیآ یبرا یو منطق یعلم ،یاصول یزیر

                                                                                                                                                                                 
 
3 - Poopo 

4 - Elqui 

5 - Batang Merao 

6 - Langat 

7 - Piperiya Chhattisgarh 



 تیجمع ش،یباشد که به لحاظ آما یدر استان لزستان م یدعلیسراب ص زیآبخ یداریپا تیوضع یبررس قیتحق نیاز ا

 دارد.   یمتنوع طیساکن شرا فیو طوا

 

 روش مواد و

 منطقه مورد مطالعه
کیلومتر  5/797آبخیز سراب صیدعلی واقع در شهرستان سلسله در شمال استان لرستان به وسعت  در این پژوهش

 33˚ 44́  34˝طول شرقی و   48˚ 30́  48˝تا   48˚03´ 39˝های کرخه که در موقعیت جغرافیایی حوضهمربع از زیر

برای دستیابی به نتایج منطقی  انتخاب گردید. به عنوان منطقه مورد مطالعهعرض شمالی قرار دارد  34˚ 01́  23˝تا 

ای مورد مطالعه قرار گیرد که هر یک از معیارهای چهارگانه هیدرولوژی، محیط زیست، حیات و الزم است منطقه

هده است، همچنین تغییر در میزان کمی منابع آبی در آن قابل مشا سیاستگذاری در آن تاثیرگذار باشند، به طور کلی

های کشاورزی و شهری روزبه روز در حال گسترش است، تغییر در منابع آلوده کننده منابع آبی همچون فاضالب

شود. معیارهای حیات و آموزش روزبه روز در حال دگرگونی است روستایی و جمعیتی در آن دیده می بافت شهری و

باشند که نشان از پویایی در چهار معیار در حال اجرا شدن می آبخیزهای منابع آبی نیز در سطح و همچنین طرح

 دهد.گفته شده را می

 504 ساالنه به صورت بارندگی1394تا  1360ساله از سال  35برای دوره  آبخیزاین  میانگین پارامترهای هواشناسی

متر از سطح  2098نطقه سانتی گراد است، همچنین میانگین ارتفاع م9/17میلیمتر، متوسط درجه حرارت ساالنه 

. دو شهر الشتر و فیروزآباد (14: 1398)شرکت مهندسین مشاور جاماب،  باشددرجه می 5/14دریا و شیب متوسط آن

به نام سراب صیدعلی  آبخیزاند، یک ایستگاه هیدرومتری در نزدیک خروجی روستا درون آن واقع شده 181و تعداد 

شود و اطراف آن را یک دشت قابل کشاورزی با تمرکز روستا در آن دیده می آبخیزقرار دارد. به طور کلی در مرکز

شمای کلی و  1شکل  .(15: 1398مشاور جاماب،  نی)شرکت مهندسدهدمناطق مرتفع کوهستانی تشکیل می

 دهد. موقعیت آبخیز سراب صیدعلی در ایران و استان لرستان را نشان می
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در ایران و استان لرستان. موقعیت آبخیز سراب صیدعلی 1شکل   

 

 روش انجام پژوهش
، محیط زیستی، حیات و سیاستگذاری هیدرولوژیهای ها برای بررسی جامع تاثیر جنبهصندوق حفاظت از زیستگاه

 (.1396)محمدی و دستورانی،  معرفی کرد HELPگیری از راهبردهای بر پایه آبخیز، شاخص پایداری آبخیز را با بهره

 در واقع منابع وضعیت ارزیابی به نسبت جامعی و فراگیر دید ( یکWSIآبخیز) پایداری شاخص از هاستفاد رویکرد

با چهار معیار  HELPچهارچوب مفهومی  از تابعی به عنوان شاخص این لذا کند.می فراهم را آبخیز یک

یک چهارچوب  HELPراهبرد است.  شده (،  تعریفP(، سیاست گذاری)L(، حیات)Eزیست) (، محیطHهیدرولوژی)

)یونسکو( طرح  توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد 1999مفهومی و رویکردی است که در سال 

 در بنابراین پویاست، فرآیند یک آبخیز منابع مدیریت اینکه به با توجه. (UNESCO, 2010: 7) ریزی و ابداع گردید

 استفاده HELPمعیارهای  از کدام هر محاسبه ( برایRپاسخ) ( وS(، حالت)Pفشار) هایاز شاخص ارزیابی، فرآیند

 شودمی داده نشان WSIنماد  با اختصار به که آبخیز پایداری شاخص اساس، همین . بر(OECD, 2003: 20)شودمی

 (.Elfithri et al., 2018؛ Firdaus et al., 2014؛ Chaves & Alipaz, 2007) شد ( محاسبه1رابطه ) از

 

WSI =
H+E+L+P

4
(1رابطه )                                                                   



 شاخص سه در استفاده مورد متغیرهای از یک هر به .گیردتعلق می یک و صفر بین مقادیر عددی  شاخص اینبه 

 در که است ذکر . قابلشودمی اختصاص ماتریسی طرح یک قالب در تا یک صفر از امتیازاتی پاسخ، و حالت فشار،

امتیازبندی و سطح پایداری  1که در جدول  شوندمییکسان امتیازبندی  هایوزن با و معیارها شاخص رویکرد، این

نشان داده شده است که در سه طبقه پایداری پایین، متوسط و باال  WSIآبخیز براساس شاخص پایداری آبخیز 

 نشان داده شده است. 2لی انجام پژوهش در شکل از روند ک نمودار جریانی شود.می تعریف

 (Chaves & Alipaz, 2007) شاخص پایداری آبخیز. تعیین سطوح پایداری آبخیز با کمک 1جدول

 شاخص پایداری                                                            (WSI)سطح پایداری آبخیز  

 WSI <6/0                                                              پایین                           

 WSI ≤ 6/0 ≥ 8/0                                                                          متوسط         

 WSI > 8/0                                     باال                                                      

 

 
 روند انجام پژوهش نمودار جریانی. 2شکل
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 (H) معیار هیدرولوژی
مورد بررسی قرار  2به صورت جدول  آبخیزدر معیار هیدرولوژی دو جنبه کمی و کیفی آب مورد نیاز ساکنین 

د تغییرات موجود در دسترس ( از درص2در مورد کمیت آب، متغیر مربوط به شاخص فشار مطابق رابطه ) .گیردمی

در این  .(1401حیرانی و همکاران، ؛ Chaves & Alipaz, 2007)شدمحاسبه  کوتاه مدت و دراز مدتبودن آب در 

 1360-1361 بلند مدت زمانی در فواصلساالنه های متوسط براساس میانگین دبیپژوهش در دسترس بودن آب 

   .گرددبرآورد می آبخیز 1395-1396تا  1390-1391و کوتاه مدت   1395-1396تا 

△  ˟ %100(                                       2رابطه) 1 =
SWᴀ−LWᴀ

LWᴀ
 

، متوسط دراز مدت در دسترس بودن ALW ، متوسط کوتاه مدت در دسترس بودن آب،ASWدر این رابطه، منظور از 

وتاه مدت است. همچنین، جنبه کمیت آب در نسبت تغییرات در دسترس بودن آب در درازمدت به ک Δ1 آب، و 

مکعب در سال( محاسبه شد. در دسترس بودن آب در هر وجه به سرانه آب قابل دسترس )مترشاخص حالت با ت

؛ مهری و همکاران، Chaves & Alipaz, 2007)آیدمی( به دست 3(، با استفاده از رابطه )WAسال برای هر نفر)

 (.1399؛ خیراندیش و همکاران، 1396؛ محمدی و دستورانی، 1391

WA(                                              3رابطه) =
میانگین دراز مدت جریان رودخانه

جمعیت آبخیز
 

و میانگین بلند مدت آب در دسترس برای هر نفر وری کمیت آب در شاخص پاسخ نیز شامل میزان بهبود در بهره

آب و pH در مورد کیفیت آب در شاخص فشار از متغیرهای اسیدیته یا  (1400 باشد)خیراندیش و همکاران،می

در نظر گرفته شد. متغیر مورد  آبخیز 1395-1396تا  1360-1361در بازه زمانی EC  شاخص حالت نیز میانگین

سط نظر برای محاسبه شاخص پاسخ از جنبه کیفیت آب شامل بهبود درسیستم دفع و انتقال فاضالب یا نرخ متو

 (.1399؛ خیراندیش و همکاران، 1396)محمدی و دستورانی، یدآبه دست میگذاری در تصفیه فاضالب سرمایه

 (Chaves & Alipaz, 2007)های کلی متغیرهای مورد استفاده در تحلیل معیار هیدرولوژی . ویژگی2جدول

 امتیاز دامنه تغییرات متغیر جنبه شاخص

 
 

 

 

 فشار

 

 

 کمیت آب

 

موجود در تغییرات 

 دسترس بودن آب

△1<-20% 

<-20%△1<-10% 

<-10%△1<0% 

<0%△1<+10% 

△1>+10% 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 

 کیفیت آب

 

 

 مقدار اسیدیته

pH <5 

5.9> pH>5 

6.4> pH >5 

8> pH >6.5 

9> pH >8.1 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 

 

 

 

 کمیت آب

 

 

1700<1WA 

1700< WA<3400 

3400< WA<5100 

0 

25/0 

50/0 



 

 حالت

سرانه آب در 

دسترس به ازای هر 

 نفر

5100< WA<6800 

WA>6800 

75/0 

1 

 

 

 کیفیت آب

 

 

 هدایت الکتریکی

2250>2EC 

2250> EC>1600 

1600> EC>750 

750> EC600 

EC<600 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 

 پاسخ

بهبود در سیستم 

دفع و انتقال 

فاضالب با نرخ 

متوسط سرمایه 

گذاری در تصفیه 

 فاضالب

 یلی ضعیفخ

 ضعیف

 متوسط

 خوب

 عالی

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 (E) معیار محیط زیست
 محیطی، فشار روی از به ترتیب شده محاسبه پاسخ و حالت فشار، هایشاخص میانگین اساس بر زیست محیط معیار

 طیگردد. شاخص فشار محیمحاسبه می 3آبخیز با استفاده از جدول  در شده حفاظت مناطق و پوشش گیاهی

(EPIنسخه ) ( اصالح شده از شاخص فشار انسانیAPI است و با استفاده از میانگین تغییرات کشاورزی )و  آبخیز

 ,.Firdaus et al؛ Chaves & Alipaz, 2007)شود( برآورد می4جمعیت شهری به صورت درصدی مطابق با رابطه )

 (.Elfithri et al., 2018؛ 2014

EPI                              (                  4رابطه) =
درصد تغییر در مساحت های زمین کشاورزی + درصد تغییرات جمعیت شهری در آبخیز

 2
 

EPI سازی این یک روش موثر برای ارزیابی تعادل بین جمعیت شهری و مناطق کشاورزی است که وظیفه متعادل

یابی به یک های انسانی دارد. برای دستی از فعالیتدو متغیر، رابطه مستقیمی با حفظ سالمت محیط زیست ناش

های کشاورزی مازاد متناسب با جمعیت کاهش یافته ، نیازمند توسعه زمینآبخیزامتیاز خوب برای شاخص فشار در 

؛ Chaves & Alipaz, 2007)است حوضهبر پوشش گیاهی طبیعی  زیادنشان دهنده فشار  EPIاست. مقادیر مثبت 

Firdaus et al., 2014 ؛Elfithri et al., 2018.) های کشاورزی و پوشش به منظور بررسی تغییرات در مساحت زمین

و  1385در سال ای استخراج شده از تصاویر ماهوارهگیاهی از نقشه کاربری/ پوشش اراضی آبخیز سراب صیدعلی 

که  ضهحو یهامراتع و جنگلت یعضوشاخص حالت نیز با توجه به توسط ماهواره لندست استفاده می شود.  1395

دهد که چگونه محیط زیست . این موضوع به ذینفعان این درک را میگرددتعیین می معرف پوشش گیاهی آن است

درصد  40با بیش از آبخیز ها تحت تأثیر قرار گرفته است. بهترین حالت برای این شاخص، یک در طول سال آبخیز

امل توسعه حیط زیست نیز رشد و پیشرفت در عملیات حفاظتی شپوشش گیاهی طبیعی است. شاخص پاسخ م
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همکاران، ؛ خیراندیش و 1396دهد )محمدی و دستورانی، های ملی را مورد بررسی قرار میذخایر جنگل ملی و پارک

1399.) 
 (Chaves & Alipaz, 2007)های کلی متغیرهای مورد استفاده در تحلیل معیار محیط زیستویژگی .3جدول

 امتیاز دامنه تغییرات متغیر خصشا

 

 

 فشار

 

 

 فشار محیطی

EPI<20% 

20%>EPI>10% 

10%> EPI>5% 

5%> EPI>0% 

EPI<0% 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 

 حالت

 

 

 پوشش گیاهی

AV<5 

5< AV<10 

10< AV<25 

25< AV<40 

AV>40 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 

 پاسخ

 

 

 

رشد و پیشرفت در مناطق 

 حفاظتی

△<-10% 

-10%<△<0% 

0%<△<+10% 

+10%△<+20% 

△>20% 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 (Lمعیار حیات )
. برای محاسبه شاخص دهدمورد ارزیابی قرار میمعیار حیات، استاندارد زندگی و شاخص توسعه انسانی در آبخیز را 

را به ذینفعان  شود. این متغیر این شناختاستفاده می 4مطابق با جدول فشار در این معیار از درآمد سرانه خالص 

دهد که آیا کیفیت زندگی بهبود یافته است یا خیر. مقادیر منفی این متغیر حاکی از فقیرتر شدن جمعیت ساکن می

و مقادیر مثبت آن نشان دهنده تاثیرات معکوس آن است. برای کسب حداکثر امتیاز در شاخص فشار، رشد  آبخیزدر 

دهد. امتیاز شاخص حالت زیرا رشد اقتصادی قابل توجهی را نشان می درصدی در درآمد سرانه نیاز است، 10حداقل 

گردد. شاخص توسعه انسانی برآورد می 5مورد مطالعه به صورت جدول  آبخیزدر  8از طریق شاخص توسعه انسانی

در واقع شاخصی است که دستاورد کشورها را در سه بعد اساسی توسعه شامل بهداشت و سالمت، آموزش و سطح 

 2010(. در گزارش سال 1396محمدی و دستورانی،  ؛UNESCO, 2011: 19دهد )اندارد زندگی نشان میاست

شود، در خصوص آموزش گیری میسازمان ملل متحد موضوع بهداشت با شاخص امید به زندگی در بدو تولد اندازه

برای تحصیل در سن ورود به شود و طول دوره مورد انتظار ای که صرف آموزش میاز دو شاخص متوسط طول دوره

از طرف دیگر برای موضوع سطح استاندارد زندگی از سرانه درآمد خالص ملی استفاده  .مدرسه استفاده شده است

 HDI. برای شاخص پاسخ نیز تغییرات (UNDP, 2011: 28)نشان داده شده است 5شد که معیارهای آن در جدول 

                                                                                                                                                                                 
 
8 - Human Development Index (HDI) 



این است که در بسیاری از  HDIگیرد. دلیل استفاده از ی قرار میبه درصد در طی دوره مطالعاتی مورد ارزیاب

قابل مقایسه است)مهری و ها ارد و به راحتی با سایر حوزههای آبخیر دنیا برای محاسبه پایداری کارآیی دحوزه

 Firdaus؛ Chaves & Alipaz, 2007؛ 1399؛ خیراندیش و همکاران، 1396؛ محمدی و دستورانی، 1391همکاران، 

et al., 2014 ؛Elfithri et al., 2018). 

 (Chaves & Alipaz, 2007)های کلی متغیرهای مورد استفاده در تحلیل معیار حیات . ویژگی4جدول

 امتیاز سطح متغیر شاخص

 

 

 فشار

 

 

 درآمد سرانه خالص

△<-20% 

20%<△<-10%- 

-10%< △<0% 

0%< △<+10% 

△>+10% 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 

 حالت

 

 

 خص توسعه انسانیشا

HDI<0.5 

0.5< HDI <0.6 

0.6< HDI <0.75 

0.75< HDI <0.9 

HDI >0.9 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 

 پاسخ

 

 

 

 HDIتغییرات 

△<-10% 

-10%<△<0% 

0%<△<+10% 

+10%△<+20% 

△>+20% 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 
 (UNDP, 2011: 31) . متغیرهای سه گانه توسعه انسانی و مقادیر هدف5جدول

 حداقل            حداکثر                                                                           رها متغی                    د توسعه                ابعا

 20               2/83                                                    امید به زندگی در بدو تولد                            هداشت و سالمت  ب

 0                 2/13                                     شود              ای که صرف آموزش میمتوسط طول دوره          آموزش         

 0                 6/26                        شودز بدو ورود به مدرسه پیش بینی میمدت زمانی که برای تحصیل کودکان ا  آموزش     

 108/2011           163                                                           (GIN) درآمد ناخالص ملی سرانه     معیار زندگی           

 

 (Pمعیار سیاستگذاری )
ارزیابی  6یت یکپارچه منابع آبخیز را مطابق با جدول های قانونی و مدیرچارچوب و معیار سیاست، سطح آموزش

شود. این متغیر نرخ باسوادی محاسبه می آبخیزکند. مقدار شاخص فشار از طریق تغییر در سطح آموزش ساکنین می

های آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی جمعیت هر بخش را در بزرگساالن و همچنین نرخ ناخالص ثبت نام در برنامه

آبخیز و فشار آوردن به مقامات دولتی و  یل مردم برای حمایت از پایداریگیرد. این متغیر به دلیل تماینظر م
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در آبخیز . شاخص حالت به وسیله توانایی (The World Bank, 2003: 13)شودذینفعان در این راستا استفاده می

های مختلف ابع آبخیز در میان نهادها یا سازمانبرقرار کردن اتحاد بین اهداف برای دستیابی به مدیریت یکپارچه من

شود، در حالی که برای شود. اگر سیستم فعالی در وجود نداشته باشد، امتیاز بسیار ضعیف داده میتعیین می

شاخص پاسخ (. Chaves & Alipaz, 2007)شودهای اجرا شده و در حال اجرا امتیاز عالی اختصاص داده میسیستم

های قانونی و مدیریت یکپارچه منابع آبخیز هایی که صرف ارتقا سطح آموزش، چارچوبتکاملی هزینهبه برآورد سیر 

پردازد، که هدف آن تقویت تقسیم اراضی و منابع، ایجاد آگاهی اجتماعی در مورد مسائل محیط شده است، می

مدیریت منابع آب آبخیز  زیستی و تشویق همکاری بین نهادهاست. هرچه بودجه و مصارف اختصاص یافته برای

 (.Chaves & Alipaz, 2007)بیشتر باشد، احتمال تحقق اهداف پیشنهادی نیز بیشتر خواهد بود

 (Chaves & Alipaz, 2007)گذاریرد استفاده در تحلیل معیار سیاستهای کلی متغیرهای موویژگی .6جدول

 امتیاز سطح متغیر شاخص

 

 

 فشار

 

 

 تغییر در سطح آموزش

△<-20% 

20%<△<-10%- 

-10%< △<0% 

0%< △<+10% 

△>+10% 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 

 حالت

 

 

 های اجرا شدهسیستم

 خیلی ضعیف

 ضعیف

 متوسط

 خوب

 عالی

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 پاسخ

 

 

میزان صرف هزینه ها در 

 های مدیریتاجرای طرح

 منابع آبی

△<-10% 

-10%<△<0% 

0%<△<+10% 

+10%△<+20% 

△>+20% 

0 

25/0 

50/0 

75/0 

1 

 

 نتایج 

 ارزیابی معیار هیدرولوژی )جنبه کمی(
مترمکعب  43/7برابر  1395-1396تا  1360-1361در دوره زمانی  حوضهدراز مدت متوسط ساالنه میانگین دبی 

به آن دلیل انتخاب گردید که  1395-1396سال  نشان داده شده است. 3که نمودار آن در شکل  باشدبر ثانیه می

آخرین سال سرشماری نفوس و مسکن و آمار جمعیتی آن در دسترس بوده است تا بتوان با استفاده  از  1395سال 

آن آب در دسترس هر نفر را محاسبه کرد. آب در دسترس برای هر نفر از تقسیم آورد ساالنه یا آب تولیدی ساالنه 

( در دوره زمانی ALWسترس برای هر نفر )آید. مقدار میانگین بلند مدت سرانه آب در دبدست میمنطقه بر جمعیت 

مکعب به ازای هر نفر در سال بوده است و مقدار متر 73/3559مورد مطالعه آبخیز در 1396-1395تا  1361-1360

 55/3013 آبخیزدر این  1395-1396تا  1390-1391( در دوره زمانی ASWمیانگین کوتاه مدت مصرف سرانه آب )



باشد. بنابراین نسبت تغییرات در دسترس بودن آب در دراز مدت به کوتاه در سال میمکعب به ازای هر نفر متر

درصد برآورد شد. که این مقدار درصد نشان دهنده این است که شاخص فشار در دامنه تغییرات  -34/15، (△1مدت)

ه آب در دسترس اهالی توان دریافت کمی 25/0با توجه به امتیاز گیرد. قرار می 25/0با امتیاز  10%->1△>20%-

کند. نتایجی که با توجه به سرانه آب قابل را با مشکل جدی روبه رو می آبخیز ساکنانکاهش یافته و در آینده 

در  آبخیز مورد مطالعه( برای شاخص حالت بدست آمد به این صورت بود که با محاسبه آورد ساالنه WAدسترس)

 65823مکعب، و با توجه به جمعیت میلیون متر 24/23431دار به مق 1390-1396تا  1360-1361دوره زمانی 

مترمکعب به ازای هر  55/3013برابر  WAاز مرکز آمار ایران، مقدار  1395طبق آمار اخذ شده سال  حوضه،نفری 

برد که در توان پیقرار گرفت، بنابراین می 5/0با امتیاز  WA<5100 >3400نفر در سال برآورد شد که در طبقه 

بهبود راندمان مصرف آب در حالت متوسط قرار دارد و وابستگی شدید به منابع آبی برای کشاورزی دیده  بخیزآ

در  1395-1396تا  1375-1376های بین سال هسال 13هیدرولوژیکی شود، از سوی دیگر با وجود خشکسالیمی

فت که بهبود راندمان آب صورت توان دریا( می1397)حیدری مطلق و همکاران، الشتر  سراب صیدعلیآبخیز 

 نپذیرفته است. 

رود. زراعت و باغداری ها بشمار میدر منطقه مورد مطالعه کشاورزی مهمترین شغل ساکنین منطقه و منبع درآمد آن

در منطقه از اهمیت باالیی برخوردار بوده و انواع محصوالت زراعی همچون گندم، جو، نخود، عدس، کلزا، چغندر 

توان به گردو، سیب، هلو، زردآلو اشاره نمود که منبع شود. از جمله محصوالت باغی این منطقه میکشت میقند

 آورد. درآمد باالیی برای ساکنان منطقه به ارمغان می

های انجام شده در خصوص وضعیت کشاورزی و درآمدهای حاصل از آن نتایج به دست آمده از مطالعات و بررسی

حاکی از این است که مشکالت عمده کشاورزی در منطقه شامل کمبود آب و استفاده کم  در آبخیز سراب صیدعلی

ها، پایین بودن ضریب مکانیزاسیون های کشاورزی و هزینه باال و گران بودن آننوین آبیاری، کمبود نهاده هایاز روش

محصوالت کشاورزی، سنتی،  های سنتی در کشتآالت مناسب، استفاده از روشاشینکشاورزی شهرستان و کمبود م

های اخیر، سطح پایین سواد کشاورزان و عدم آگاهی کامل آنان از مسائل کمبود نقدینگی کشاورزان خصوصا در سال

 باشد. روز کشاورزی و کمبود انبارهای نگهداری محصوالت کشاورزی می

امتیازهای به دست  ارد. با میانگیندر طبقه خیلی ضعیف و امتیاز صفر قرار د آبخیزشاخص پاسخ کمیت آب در این 

شود، که نتایج این معیار در جنبه کمی برآورد می 25/0های فشار، حالت و پاسخ، امتیاز کمیت آب آمده در شاخص

 آورده شده است. 7در جدول 
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 . تغییرات دبی متوسط ساالنه آبخیز سراب صیدعلی3شکل

 

 ر آبخیز سراب صید علید هیدرولوژی جنبه کمی معیار. امتیازهای 7جدول 

 هیدرولوژی)میانگین امتیاز( پاسخ حالت فشار

 امتیاز مقدار امتیاز مقدار امتیاز مقدار
25/0 

 0 خیلی ضعیف 5/0 55/3013 25/0 -34/15

 

 ارزیابی معیار هیدرولوژی )جنبه کیفی(
نشان  5و  4در شکل  هاآن نهساال که تغییرات ای لرستاناز شرکت آب منطقه ECو  pHهای اخذ شده براساس داده

برآورد گردید و با توجه به استانداردهای موجود در ایران اسیدیته یا  7/7، ابتدا اسیدیته آب منطقه داده شده است

pH  گیرد. (، لذا در محدوده مجاز قرار می1400)حیرانی و همکاران،  متغیر است 5/8تا  7برای آب شرب بین

 75/0دارای امتیاز  pH<6/5>8در طبقه  pHعلی به دلیل قرار گرفتن یز سراب صیدآبخ در شاخص فشار کیفیت آب

شاخص فشار وضعیت کیفی منابع آبی، بیان کننده وضعیت متوسط تا خوب  75/0(. با توجه به مقدار 8)جدول  است

 باشد. منابع آبی می

EC رد. هر چه عناصر محلول در آب بیشتر یا هدایت الکتریکی در آب یک منطقه به عناصر محلول در آب بستگی دا

 454مورد مطالعه، عدد  منطقه های آماریمحاسبه شده براساس داده ECیابد. باشد هدایت الکتریکی نیز افزایش می

گیرد قرار می 1با امتیاز  EC<600در طبقه  آبخیزدهد، لذا شاخص کیفیت آب میکروموس بر سانتی متر را نشان می

های کیفی منابع آب در آبخیز سراب صیدعلی داده شده است. با توجه به امتیاز باالی شاخص نشان 8که در جدول 

های تامین کننده منابع آب و خروجی یکی از عوامل موثر در باال بودن کیفیت منابع آبی را نزدیک بودن سرشاخه



 در شهر الشتر انجام گرفته است بلوله گذاری فاضال 1380با توجه به اینکه بعد از سال در در نظر گرفت.  آبخیز

آبخیز روستای موجود در  181شهر فیروزآباد و تاکنون اما   باشد.به صورت سنتی میفاضالب  ولی روش دفع 

هنوز اقدام عملی در جهت احداث سیستم فاضالب و یا تصفیه آن صورت نپذیرفته است و تخلیه فاضالب صیدعلی 

های بهآهای خانگی و شیرفاضالبل آبخیز احتمال ورود گیرد. در داخام میهای سنتی آب انجنه و کانالبه رودخا

ها و منابع آب پایین دست روستاها وجود دارد. بعضی از اهالی روستا ممکن ها و چشمهناشی از کودهای دامی به چاه

برای تولید محصوالت  ها سیراب نمایند. زارعانها و مسیلهای خود را بطور مستقیم از آب مسیر رودخانهاست دام

کنند که این مواد نیز باعث آلودگی آب خواهند شد. زراعی از سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی استفاده می

گیرد. از میانگین در نتیجه با در نظر گرفتن این مسائل شاخص پاسخ در طبقه خیلی ضعیف با امتیاز صفر قرار می

 58/0توان نتیجه گرفت که امتیاز کیفیت آب در آبخیز سراب صید علی اسخ میهای فشار، حالت و پامتیاز شاخص

دارند اما شاخص پاسخ باعث تضعیف پایداری است که شاخص فشار و حالت به طور کلی در جهت پایداری گام بر می

 بخش کیفی منابع آب شده است.

 
 ( آبخیز سراب صیدعلیpH. تغییرات اسیدیته )4شکل
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 ( آبخیز سراب صیدعلیECات اسیدیته ). تغییر5شکل

 

 علیدر آبخیز سراب صید هیدرولوژی جنبه کیفی معیار. امتیازهای 8جدول 

 هیدرولوژی)میانگین امتیاز( پاسخ حالت فشار

 امتیاز مقدار امتیاز مقدار امتیاز مقدار
58/0 

 0 خیلی ضعیف 1 454 75/0 7/7

 

 ارزیابی معیار محیط زیست
های زراعی و تغییر در سطح زمین1395و  1385ی از میانگین تغییر جمعیت در دو دوره زمانی فشار محیط زیست

، درصد اراضی 1385اراضی سال  پوشش/و پوشش طبیعی محاسبه شد. در مورد شاخص فشار بر اساس نقشه کاربری

بدست آمده از نقشه  درصد بوده است. بر اساس نتایج 27/33برابر  1395درصد و برای سال  83/36زراعی برابر 

کشاورزی، سطوح سنگی،  پوشش/نشان داده شده است، کاربری 6که در شکل  1385اراضی سال  پوشش/کاربری

، 1/29376جنگل تنک، مرتع خوب، مرتع متوسط، مرتع ضعیف و مناطق مسکونی به ترتیب دارای مساحتی معادل 

، 83/9، 28/8، 83/36هکتار هستند، که به ترتیب  5/1982و  4/3654، 5/20667، 3/9636، 1/7841، 3/6607

 دهند. شکیل میدرصد از سطح آبخیز را ت 49/2و  58/4، 91/25، 08/12

 



 
 (22: 1389)شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، 1385 اراضی آبخیز سراب صیدعلی در سال  پوشش/. نقشه کاربری6شکل 

 

کشاورزی، پوشش /کاربری نشان داده شده است، 7که در شکل  1395اراضی سال  پوشش/طبق نقشه کاربری

مرتع ضعیف، مناطق مسکونی و زمین بایر به ترتیب دارای سطوح سنگی، جنگل تنک، مرتع خوب، مرتع متوسط، 

هکتار هستند، که به  2701و  2/2120، 9251، 15907، 4/9516، 3/7127، 3/6607، 26535مساحتی معادل 

را در این سال تشکیل  آبخیزدرصد مساحت  39/3، 66/2، 60/11، 94/19، 93/11، 94/8، 28/8، 27/33ترتیب 

 دهند.می
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 (24: 1398)شرکت مهندسین مشاور جاماب، 1395 اراضی آبخیز سراب صیدعلی در سال  پوشش/ه کاربری. نقش7شکل

 

در جهت کاهش مساحت اراضی کشاورزی به دلیل  56/3های کشاورزی آبخیز برابر با درصد تغییر در مساحت زمین

نعتی بوده است. درصد های صمهاجرت، خشکسالی، کمبود منابع آب و همچنین ایجاد شهرک صنعتی و پروژه

برای محدوده  EPIمقدار  4درصد برآورد شد که براساس رابطه 55/15تغییرات و رشد جمعیت شهری برابر با 

آورده  9همان طور که در جدول  25/0با امتیاز  EPI>10%<%20درصد به دست آمد که در طبقه  55/9مطالعاتی 

دهد لذا اخص وضعیت پایداری حالت ضعیفی از خود نشان میگیرد. با توجه به امتیاز این شقرار می ،است شده

را احیا توان با استفاده از گسترش و احیای اراضی کشاورزی و رعایت الگوی کشت تا حد امکان اراضی کشاورزی می

. ای در مناطق روستایی مردم را به مهاجرت از شهرها به روستاها ترغیب نمودهای توسعهنمود و با ایجاد زیرساخت

 آبخیز درصد مساحت 4/52جدود  1395ر سال د حوضهپوشش طبیعی  ،محیط زیستدر معیار در شاخص حالت 

گیرد، قرار می 1با امتیاز AV>40 را به خود اختصاص داده است. در نتیجه شاخص حالت محیط زیست در طبقه 

راب صیدعلی فاقد منطقه حفاظت شده که وضعیت آن در سطح عالی از پایداری قرار دارد. با توجه به اینکه آبخیز س

اند پس در شاخص باید به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی شوند اما معرفی نشده آبخیزاست و مناطقی از این 

شود گردد. بنابراین از میانگین امتیاز سه شاخص فشار، حالت و پاسخ نتیجه گرفته میپاسخ امتیاز صفر منظور می

 .باشدمی 58/0علی برابر در آبخیز سراب صید 9ت با توجه به جدول که امتیاز معیار محیط زیس

 محیط زیست در آبخیز سراب صید علی معیار. امتیازهای 9جدول 

 محیط زیست)میانگین امتیاز( پاسخ حالت فشار



 امتیاز مقدار امتیاز مقدار امتیاز مقدار
58/0 

83/3 75/0 2/52% 1 10%<- 0 

 

 ارزیابی معیار حیات
 نتایج ارائه به ابتدا هستند، (HDI)انسانی توسعۀ نشانگر به وابسته این شاخص پارامترهای تمامی اینکه به توجه با

 .شودمی پرداخته آن محاسبات از حاصل

 هرکدام که آبخیز کل های آماری مرکز آمار ایران برایبا استفاده از داده  HDIمحاسبه برای انسانی: توسعه شاخص

 شد.  استفاده بودند، 1395 تا 1385 سال از تحقیق زمانی بازه داخل در اما مختلف هایسال اطالعات از

سراب آبخیز برای آبخیزنشینان  1395و  1385در سال  زیر شاخص سالمت: مقدار شاخص پایه برای امید به زندگی

 دهد. میمحاسبه شد که رشد کم میزان امید به زندگی را نشان  769/0و  76/0علی به ترتیب صید

نام ناخالص  زیر شاخص آموزش: این زیر شاخص خود از دو پارامتر میانگین درصد با سوادی بزرگساالن و ترکیب ثبت

 1395و در سال 512/0معادل  1385در سطوح مختلف آموزشی تشکیل شد. میزان با سوادی در منطقه در سال 

توان وجود ساله از خود نشان داده که دالیل آن را می 10محاسبه شد. که این عامل رشد خوبی در بازه 69/0برابر 

 مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش آزاد قلمداد کرد.

( محاسبه شد. رقم زیرشاخص درآمد GNIاین زیر شاخص از سرانه درآمد ناخالص ملی) :زیر شاخص درآمد سرانه

معادل  1385خص ناخالص در منطقه در سال سرانه با استفاده از شاخص دستیابی تولید ناخالص محاسبه گردید. شا

 دهد.رسید که یک نرخ رشد نزولی را نشان می 523/0به  1395بود که این رقم در سال  679/0

به ترتیب  1395و  1385های نظر در سالمدآبخیز ، مقدار شاخص های توسعه انسانیبعد از محاسبه زیر شاخص

 د نه چندان زیاد این شاخص در منطقه دارد. به دست آمد که حکایت از رش 654/0و  641/0

ها پیشی گرفته و درآمد خالص از میزان هزینه 95امتیاز شاخص فشار حیات با توجه به اینکه میزان درآمدها در سال 

شود. به این ترتیب مقدار پارامترهای فشار، حالت و در نظر گرفته می 1+ شده است لذا امتیاز 10ساالنه باالتر از 

 ( بدست آمد.10حیات در آبخیز سراب صید علی به صورت جدول ) پاسخ

 علیحیات در آبخیز سراب صید معیار. امتیازهای 10جدول 

 حیات)میانگین امتیاز( پاسخ حالت فشار

 امتیاز درصد اختالف امتیاز مقدار امتیاز مقدار
66/0 

10< 1 645/0 5/0 2% 5/0 

 

 ارزیابی معیار سیاستگذاری
آبخیز از مجموع کل جمعیت  1385های اخذ شده از مرکز ملی آمار، برآورد گردید که در سال ه از دادهبا استفاد

درصد از افراد نیز در روستاها سکونت  46درصد از افراد ساکن دو شهر الشتر و فیروزآباد بوده و  54مورد مطالعه، 
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دایر بوده  اورزی بیشتری در سطح روستاهاهای کشنرس راهنمایی، دبیرستان و هنرستااند. بنابراین تعداد مداداشته

درصد از افراد ساکن در دو شهر الشتر و فیروزآباد و دیگر افراد  57  حدود 1395است. این درحالی است که در سال 

 10دهد در مدت زمان کنند، که نشان میزندگی می آبخیز سراب صیدعلی یدرصد در روستاها 43جمعیت یعنی 

به دو شهر الشتر و فیروزآباد،  شود، که علت آن نزدیکی روستاهایدرصدی مهاجرت به شهرها دیده م 3 ساله، افزایش

ها برای تحصیل فرزندان در ای، وجود امکانات بیشتر در شهر الشتر و تمایل خانوادهگسترش حمل و نقل جاده

ها در بیشتر روستاها به غیر از دبستانباشد که تمامی این عوامل باعث شده اکثر مدارس روستایی مدارس شهری می

به بعد  1390تعطیل گردند. با استفاده از آمار اخذ شده از فرمانداری شهرستان سلسله مشخص گردید که از سال 

مرکز آموزش عالی در سطح شهر الشتر شامل مرکز آموزش الشتر وابسته به دانشگاه لرستان، دانشگاه آزاد  4تعداد 

و دانشگاه پیام نور مرکز الشتر تاسیس و گسترش یافته  1، دانشگاه جامع علمی کاربردی شمارهاسالمی مرکز الشتر

دانند لذا تمایل زیادی برای تحصیالت اند. جوانان این منطقه به علت آنکه موفقیت در آینده را در ادامه تحصیالت می

درصد  34در دوره مطالعاتی بیش از  HDIموزش دهند. با توجه به آنکه پارامتر فشار از زیر شاخه آاز خود نشان می

 باشد.گیرد، بنابراین سطح آموزش در این آبخیز از وضعیت عالی برخوردار میتعلق می 1رشد داشته است لذا امتیاز 

مورد  منطقهامتیاز شاخص حالت، از وضعیت مطالعات جامع منابع آب، مدیریت جامع آبخیز و ظرفیت سازمانی 

عمال مطالعات جامع و تفصیلی  1395با توجه به آنکه در سال  (.Chaves & Alipaz, 2007)گیرد مطالعه نشأت می

های خاصی در شرکت آب منطقه ای لرستان و صورت نپذیرفته است و بیشتر مطالعات به صورت کلی و برای بخش

 باشد.می 25/0ف و دارای امتیاز بقه ضعیاند، لذا  این شاخص در طاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام گرفته

های مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه به دست ها در اجرای طرحشاخص پاسخ این معیار از میزان صرف هزینه

ای لرستان مشخص ( با توجه به مذاکرات شفاهی انجام گرفته با شرکت آب منطقه1391آمد)حیرانی و همکاران، 

هکتار از اراضی با استفاده از ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری مشروب شده اند،  2400در آبخیز سراب صیدعلی گردید 

های آبیاری تحت فشار ایجاد شده و تعدادی از پروژه ها به اتمام رسیده سیستمآبخیز ن در مناطق مختلفی از همچنی

و عالی در زمینه پایداری که یک امتیاز مطلوب باشد، می1یا در دست اجراست، بنابراین امتیاز این شاخص مقدار 

 به طور کلی آمده است. 11باشد. نتایج زیر شاخص سیاستگذاری در جدول مورد مطالعه میدر آبخیز 

 علی. امتیازهای معیار سیاستگذاری در آبخیز سراب صید11جدول 

 سیاستگذاری)میانگین امتیاز( پاسخ           حالت         فشار         

  امتیاز مقدار امتیاز ارمقد امتیاز مقدار

75/0 
 1 >%20 25/0 ضعیف    1  34%

 

 (WSIارزیابی پایداری با استفاده از شاخص پایداری آبخیز )
بررسی شاخص فشار حاصل است.  آمده 12جدول  درسراب صیدعلی  آبخیزنتایج حاصل از ارزیابی شاخص پایداری 

که دهد میهیدرولوژی، محیط زیست، حیات و سیاستگذاری نشان  معیار چهاربرای  آبخیزاز نتایج ارزیابی پایداری 



یات و سیاستگذاری ،  بیشترین امتیاز برای معیار ح5/0کمترین امتیاز برای معیار هیدرولوژی)کمی و کیفی( با امتیاز 

ن کننده پایداری بیاکه  محاسبه گردید 81/0برابر فشار  برای چهار معیار در شاخص امتیازاتلذا باشد، می 1با امتیاز 

 . باشدباالیی در این شاخص می

که کمترین و بیشترین مقدار برای معیار  ، مشخص شدHELPمدل  معیار چهارحالت  شاخصدر بررسی 

نشان دهنده پایداری متوسطی  62/0باشد، همچنین میانگین امتیاز می 1و  25/0سیاستگذاری و محیط با امتیاز 

 . در این شاخص است

دارای صفر، معیار سیاستگذاری  یعنیمعیار هیدرولوژی و محیط زیست دارای کمترین امتیاز  ،اسخدر شاخص پ

باشد. شاخص پایداری می 37/0 برای کل معیارها امتیاز و میانگین امتیازات این شاخص 1بیشترین امتیاز یعنی 

عدد ای فشار، حالت و پاسخ هو شاخص HELPچهارچوب مفهومی  یمعیارها استفاده ازبا  سراب صیدعلی آبخیز

. میانگین امتیازات سه شاخص فشار، حالت باشدمیسطح متوسطی از پایداری  نشان دهندهکه برآورد گردید،  6/0

، 58/0، 41/0و پاسخ برای معیارهای هیدرولوژی)کمی و کیفی(، محیط زیست، حیات و سیاستگذاری به ترتیب 

 باشد. می 75/0و  66/0

 
 آبخیز سراب صیدعلی HELP( براساس چهار چوب مدل WSIنهایی پایداری آبخیز ) . امتیاز12جدول 

 میانگین                  (Rپاسخ)             ( Sحالت)           (  Pفشار )        معیار              شاخص

 5/0 75/0 0 41/0 (Hهیدولوژی)

 75/0 1 0 58/0 (Eمحیط زیست)

 1 5/0 5/0 66/0 (Lحیات)

 1 25/0 1 75/0 (Pسیاستگذاری)

 6/0 37/0 6/0 81/0 میانگین

 

 بحث
ریزی و اقدامات اجرایی را بررسی پایداری آبخیز از آن جهت مهم است که رابطه انسان، محیط، سیاستگذاری، برنامه

رده را بین تمام خوبرد که یک نگرش سیستمی و گرهتوان پیدهد، و به طور کلی میمورد مطالعه و ارزیابی قرار می

کند که تغییر در هر شاخص و معیار بر شاخص یا معیار دیگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اثر اجزا آشکار می

 گذارد.می

باشد، الزم است اقدامات  فنی امتیاز قابل قبولی برخوردار نمی از آنجایی که معیار هیدرولوژی در شاخص فشار که از

های کشاورزی، استفاده از وری از هرزآبجویی در مصرف منابع آبی، افزایش بهرهصرفهو اجرایی در جهت ارتقا 

 های نوین آبیاری را در دستور کار قرار داد.های تصفیه شده و اجرای شیوهفاضالب

الزم  سیاستگذاری و حیاتدو بخش  آبخیز سراب صیدعلی درهای پایداری شاخص حالت برای برطرف کردن ضعف

و جامع منابع آب در جهت افزایش امنیت غذایی و ایجاد اشتغال اهتمام ورزید،  هاآبخیز جام مطالعات جامعاست با ان

باشد. لذا زیرا که ایجاده رفاه عمومی، بهداشت، امید به زندگی و افزایش توسعه شاخص تابعی از اشتغال و درآمد می
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های نوین رعایت الگوی کشت و همچنین روشبا تاکید بر کشاورزی اصولی و منطقی، افزایش سطح زیرکشت، 

 توان درآمد و اشتغال ساکنین را بیشتر نمود. از سوی دیگر یکی از نقاط قوت شاخص حالتآبیاری تا حد زیادی می

های چرایی و توان با استفاده از ظرفیتباشد که میمعیار محیط زیست، سطح پوشش گیاهی آن می در این منطقه 

های ی حفاظت آب و خاک، دامپروری را رونق بخشید و در جهت ایجاد اشتغال و امنیت غذایی گامهاتاکید بر جنبه

 اصولی برداشت.

-حداث سیستم فاضالب شهری و فاضالبارتقا معیار هیدرولوژی و افزایش پایداری در معیار پاسخ از طریق توسعه و ا

توان نسبت به معیار محیط زیست و شاخص پاسخ می های روستایی امکانپذیر خواهد بود. برای افزایش پایداری در

 های جانوری و گیاهی اهتمام ورزید.های محیط بانی، مناطق شکار ممنوع، حفاظت از گونهایجاد پاسگاه

پایداری قرار سطح ضعیفی از توان گفت دو عامل هیدرولوژی)کمی و کیفی( و محیط زیست در به طور کلی می

باشد، که باعث پایداری ضعیفی در ن عدم وجود منابع مالی برای ارتقا شاخص پاسخ میترین دلیل آدارند که مهم

پایداری متوسط  ،پایداری متوسط رو به پایین و معیار سیاستگذاری ، این دو معیار شده است، همچنین معیار حیات

ی هیدرولوژی)کمی و کیفی(، دهند. در بهبود وضعیت پایداری محل مطالعه، معیارهارو به باال را از خود نشان می

محیط زیست، حیات و سیاستگذاری بترتیب اولویت هستند که نشان دهنده نقش مهم منابع آب و محیط زیست 

 باشد.می آبخیزدر پایداری 

( انجام 1401نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از بررسی پایداری در آبخیز توتلی که توسط حیرانی و همکاران )

کند، تطابق دارد. یدرولوژی و محیط زیست را دو عامل اصلی در جهت تضعیف پایداری معرفی میشده و معیار ه

(، کاظمی و 1400(، خیراندیش و همکاران)1396های محمدی و دستورانی )همچنین نتایج این تحقیق با یافته

، (Firdaus et al., 2014)، فردوس و همکاران (Chaves & Alipaz, 2007) چاوز و آلیپاز(، 1397کمالی مسکونی )

 ,Branchi) ، برانچی(de Souza & Paula, 2019دئسوئزا و پائوال )، (Elfithri et al., 2018)الفیتری و همکاران 

مورد مطالعه در هر پژوهش در سطح متوسطی از پایداری قرار دارند و معیار  آبخیزهایاز آن جهت که ( 2022

های مرتبط به آن تاکید دارند کنند و بر رفع چالشی یا پایداری ضعیف بیان میهیدرولوژی را عامل ایجاد ناپایدار

 مطابقت دارد.  

 

 گیرینتیجه
در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان مطالعه در زمینه ارزیابی پایداری و تاثیر بر مراحل تصمیم 

کثر آبخیز کشور مطالعات کاربردی و اصولی در زمینه باشد، این در حالی است که در اگیری بسیار تاثیرگذار می

را ها آبخیزآن براساس معیار و شاخص پایداری از جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت صورت نپذیرفته است، تا بتوان 

 1/1دبی متوسط ساالنه  به میزان  آبخیز سراب صیدعلی،در  1395از گذشته تا سال  دهی و مدیریت نمود.جهت

توجه به لزوم رو کرده، بنابراین هایی روبهرا با چالشآب در دسترس برای افراد  ثانیه کاهش یافته که مترمکعب بر

آبخیز  درتواند توسعه پایدار می . یکی از مهم ترین مواردی کهباشدمیدارای اهمیت و حفاظت از منابع آبی  هاآبهحق

باشد که از یک سو باعث حفاظت از  منابع آب از می شبکه فاضالب سراب صیدعلی را ارتقا دهد، ایجاد و احداث

های قابل تصفیه و بازیافتی در جهت استفاده برای مصارف غیر از سوی دیگر استفاده بهینه از آبجهت آلودگی و 



های کند. از دیگر موارد ضروری که باید به آن توجه شود، لزوم ایجاد مناطق حفاظت شده در کوهرا فراهم میشرب 

های کشاورزی و های گیاهی و جانوری کمیاب است. با توجه به پتانسیلگونهو پرسک، برای حفاظت از  گرین

گردشگری و دامداری در جهت مهاجرت معکوس از شهر به روستا برای استفاده بهینه و منطقی از منابع طبیعی با 

تواند بر معیار می و آموزشی تا حد زیادی تاکید بر مشاغل روستایی سازگار با محیط زیست و توام با کارهای ترویجی

( با WSIاثرگذاری مثبت داشته باشد.  به طور کلی شاخص پایداری آبخیز ) آبخیزگذاری در این حیات و سیاست

معیارهای ساده و تاثیرگذار درک و نگرشی منطقی و کارآمد را به   بکارگیریتواند با می HELPاستفاده از مدل 

و در راستای پایداری آبخیزها ها را به صورت جامع آبخیزریزی و مدیریت بدهد تا بتوانند برنامه مدیران و کارشناسان

 انجام دهند.
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 منابع
(. تبیین جایگاه ایران در جهان بر مبنای توسعه پایدار: با رویکرد زیست محیطی. 1400افشار کاظمی، محمد علی )؛ آهنی، منا

 .52-35(، 2) 2، وسعه و محیط زیستت پایداری،

مطالعه موردی  IUCNهای پایداری حوزه آبخیز با استفاده از روش تعیین معیارها و شاخص(. 1391اسدی نلیوان، امید )
 دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی، آبخیزداری،گروه  ،کارشناسی ارشدپایان نامه  .1زیدشت-طالفان

(. تحلیل روند خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص 1397) حیدرنصراللهی، علی؛ ، یاسرسبزواری ؛آرین، حیدری مطلق

SDI تهران.های سطوح آبگیر بارانهفتمین همایش ملی سامانه .در حوزه آبریز رودخانه الشتر ، 

شناختی در حوزه آبخیز توتلی بوم(. ارزیابی پایداری 1401حزباوی، زینب ) ؛عالئی، نازیال ؛بهزادفر، مرتضی ؛حیرانی، امیررضا

 .169-152(، 42) 11، جغرافیا و مطالعات محیطیدر استان خراسان شمالی. 

(. ارزیابی پایداری آبخیز بختگان با کاربرد مدل 1400محمدی کنگرانی، حنانه ) ؛صادقی پور، احمد ؛خیراندیش، حامد

 . 60-48(، 2) 34، های آبخیزداریپژوهشپی. الایاچ

ها، مراتع و سازمان جنگل HELP(. مقایسۀ دو روش 1399محمدی کنگرانی، حنانه ) ؛صادقی پور، احمد ؛ندیش، حامدخیرا

، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابانو آبخیزداری در ارزیابی پایداری حوزة آبخیز )مطالعۀ موردی: حوزة بختگان استان فارس(. 

9 (28 ،)103-117. 

 . تهران: سمت.مقدمه ای بر توسعه پایدار کشاورزی(. 1392) غالمحسین، زاده عبداهلل؛ ابوالقاسم، عربیون

 . تهران.گزارش طرح سیستمی حوضه آبریز رودخانه کرخه(. 1389شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )

. لرستان گزارش مدیریت یکپارچه بهره برداری و کنترل برداشت منابع آب استان(. 1398شرکت مهندسین مشاور جاماب )

 .تهران

: حوزه ی)مطالعه مورد HELPبر اساس مدل  زیحوزه آبخ یداریپا یابی(. ارز1397) احسان ،کمالی مسکونی؛ محمد ،کاظمی

 .18-7(، 22) 6 ،ترویج و توسعه آبخیزداریبهشت گمشده، استان فارس(.  زیآبخ

استفاده از روش شاخص پایداری آبخیز. با  (. ارزیابی پایداری حوزه1396) دستورانی، محمدتقی ؛محمدی، طاهره

 .41-64(، 10) 4 هیدروژئومورفولوژی،

(. توسعه و به کارگیری شاخص پایداری آبخیز 1391مهری، رضا؛ سعدالدین، امیر؛ اونق، مجید؛ حاج مالحسینی، ابوالفضل )

(WSI .برای آبخیز چهل چای، رودخانه گرگانرود استان گلستان )ارهای دستیابی به توسعه پایداراولین کنفرانس ملی راهک .

 .تهران
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 مقدمه
های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی یک آبخیز را به صورت جامع و ی آبخیزها بدلیل اینکه تمام جنبهمطالعه پایدار

پردازد اهمیت یکپارچه مورد بررسی قرار داده و به شناسایی نقاط ضعف و قوت حوضه در راستای مدیریت آن می

معیار در سطح آبخیز در بعد مکان و دارد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر پایداری و تغییر وضعیت هر عامل یا 

پایداری آبخیز هم برای آبخیزنشینان و هم برای پایداری حیات در  گیران و مدیران ضروری است.زمان برای تصمیم

روش یکی از  .این در حالی است که به این مهم توجه کافی نشده است ،ها امری ضروری به شمار می آیدزیست بوم

هیدرولوژی، که پایداری آبخیزها را با معیارهای  است( WSIشاخص پایداری آبخیز ) بخیز،های ارزیابی پایداری آ

و با تاکید بر شاخص پاسخ، حالت و فشار مورد  HELP چهارچوب مفهومی گذاریمحیط زیست، حیات و سیاست

 دهد.ارزیابی قرار می

 هامواد و روش

 سله در شمال استان لرستان به عنوان منطقه مورد مطالعهآبخیز سراب صیدعلی واقع در شهرستان سلدر این مطالعه 

های هیدرولوژی )کمی و جنبه HELPچهارچوب مفهومی  معیارهای وWSI  شاخص از استفاده با انتخاب گردید.

اسیدیته و  ،و تغییرات آن در دسترس بودن آب و متغیرهایی مانند کیفی(، محیط زیست، حیات و سیاستگذاری

مناطق حفاظت گسترش  ،فشار محیطی، پوشش گیاهیشاخص  ،فاضالب هایسیستمتوسعه ، آبهدایت الکتریکی 

 مطالعه و اجرایآموزش،  و پیشرفت سطح، شاخص توسعه انسانی و تغییرات مربوط به آن، درآمد ساالنه خالص ،شده

 قالب در تا یک فرص از امتیازاتی پاسخ، و حالت فشار، شاخص سه به و آبخیز مدیریت منابع آبجامع های طرح

شود. سپس براساس میانگین امتیازات که مقادیر عددی بین صفر و یک داده می اختصاص ماتریسی طرح یک

 شود. در سه طبقه پایداری پایین، متوسط و باال  تعریف می WSIباشد سطح پایداری آبخیز براساس شاخص می

 

 نتایج و بحث
پایداری حوزه برای چهار معیار هیدرولوژی، محیط زیست، حیات و بررسی شاخص فشار حاصل از نتایج ارزیابی 

،  بیشترین امتیاز 5/0دهد کمترین امتیاز برای معیار هیدرولوژی)کمی و کیفی( با امتیاز سیاستگذاری نشان می

شار باشد، همچنین متوسط امتیازات برای چهار معیار در شاخص فمی 1برای معیار حیات و سیاستگذاری با امتیاز 

 محاسبه گردید.  81/0برابر 

، مشخص شد که کمترین و بیشترین مقدار برای معیار HELPدر بررسی شاخص حالت برای چهار معیار مدل 

شاخص حالت نشان دهنده  62/0باشد، که میانگین امتیاز می 1و  25/0سیاستگذاری و محیط به ترتیب با امتیاز 

 پایداری متوسطی است. 

یار هیدرولوژی و محیط زیست دارای کمترین امتیاز یعنی صفر، معیار سیاستگذاری دارای در شاخص پاسخ، مع

 باشد. می 37/0و میانگین امتیازات این شاخص برای کل معیارها  1بیشترین امتیاز یعنی 
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 های فشار، حالتو شاخص HELPشاخص پایداری آبخیز سراب صیدعلی با استفاده از معیارهای چهارچوب مفهومی 

برآورد گردید. میانگین امتیازات سه شاخص فشار، حالت و پاسخ برای معیارهای هیدرولوژی)کمی  6/0و پاسخ عدد 

 باشد. می 75/0و  66/0، 58/0، 41/0و کیفی(، محیط زیست، حیات و سیاستگذاری به ترتیب 

در سیاستگذاری و حیات ار های پایداری الزم است معیار هیدرولوژی در شاخص فشار، معیبرای برطرف کردن ضعف

توان گفت دو شاخص حالت و معیار هیدرولوژی و محیط زیست در شاخص پاسخ ارتقا پیدا کنند. به طور کلی می

ترین دلیل آن عدم وجود عامل هیدرولوژی)کمی و کیفی( و محیط زیست در پایداری ضعیفی قرار دارند که مهم

 که باعث پایداری ضعیفی در این دو معیار شده است. باشد،منابع مالی برای ارتقا شاخص پاسخ می

 

 گیرینتیجه
مترمکعب بر ثانیه کاهش یافته  1/1، دبی متوسط ساالنه به میزان 1395از گذشته تا سال  در آبخیز سراب صیدعلی

از منابع آبی  و حفاظتها آبهحق رو کرده، بنابراین لزوم توجه بههایی روبهکه آب در دسترس برای افراد را با چالش

منابع  اظت از ه از یک سو باعث حفضشبکه فاضالب در این حو باشد. لزوم توجه به ایجاد و احداثدارای اهمیت می

 مصارفدر جهت استفاده برای  قابل تصفیه و بازیافتیهای آلودگی و از سوی دیگر استفاده بهینه از آبجهت آب از 

  بکارگیریتواند با می HELPستفاده از مدل ا( با WSIاخص پایداری آبخیز )شکند. به طور کلی را فراهم میغیر شرب 

ریزی بدهد تا بتوانند برنامهکارشناسان را به مدیران و  درک و نگرشی منطقی و کارآمد معیارهای ساده و تاثیرگذار

 و در راستای پایداری آبخیزها انجام دهند.ها را به صورت جامع هضو مدیریت حو

   پاسخ، سرانه آب، آبخیز سراب صیدعلی-حالت-فشار، HELP(، WSIز)شاخص پایداری آبخی یدی:کلمات کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduction 

Studying the sustainability of watersheds is important because it examines all the natural, economic 

and social aspects of a watershed in a comprehensive and integrated manner and identifies the weak 

and strong points of the watershed in order to manage it. Therefore, it is necessary for decision-makers 

and managers to identify the factors affecting the sustainability and change of the status of each factor 

or criterion at the watershed level in terms of space and time. 

The watershed sustainability is considered necessary for both the inhabitants of the watershed and for 

the stability of life in ecosystems, however, this issue has not been given enough attention. One of 

the watershed sustainability assessment methods is the watershed sustainability index (WSI), which 

evaluates the sustainability of watersheds with hydrological, environmental, life and policy criteria 

of the HELP conceptual framework, with an emphasis on response, state and pressure indicators. 

Material and methods 
In this study, the Sarab Seydali Watershed located in the north of Lorestan province was selected as 

the study area. Using the WSI index and HELP conceptual framework criteria, aspects of hydrology 

(quantitative and qualitative), environment, life and policy and variables such as water availability 

and its changes, acidity and electrical conductivity of water, development of sewage systems, 

environmental pressure index, vegetation, expansion of protected areas, net annual income, human 

development index and its related changes, level and progress of education, study and implementation 

of comprehensive water resources and watershed management plans, points are assigned from zero 

to one to three indicators of pressure, state and response, in the form of a matrix design. Then, based 

on the average scores, which are numerical values between zero and one, the level of watershed 

sustainability is defined based on the WSI index in three categories of low, medium and high 

sustainability. 

Results and discussion 
The analysis of the pressure index obtained from the results of the assessment of hydrology, 

environment, life and policy criteria showed that the lowest score for the criterion of hydrology 

(quantitative and qualitative) with a score of 0.5, and the highest score is for the life and policy 

criterion with a score of 1.  Also, the average scores for four criteria in the pressure index were 

calculated as 0.81.  

In examining the state index, it was found that the lowest and highest values were for the policy and 

environment criteria as 0.25 and 1, respectively, and the average state index score of 0.62 indicates 

moderate sustainability. 

For the response index, the hydrology and environment criterion have the lowest score, i.e., zero, the 

policy criterion has the highest score, i.e., 1, and the average score of this index for all criteria is 0.37. 

The sustainability index of Sarab Seydali watershed was estimated 0.6. The average scores of the 

three indicators of pressure, state and response for the criteria of hydrology (quantitative and 

qualitative), environment, life and policy are 0.41, 0.58, 0.66 and 0.75, respectively. 

In order to overcome the weaknesses of sustainability, it is necessary to improve the hydrology 

criterion in the pressure index, the policy and life criterion in the state index, and the hydrology and 

environment criterion in the response index.  

In general, it can be said that the two criteria of hydrology (quantitative and qualitative) and 

environment are in poor sustainability, the most important reason of which is the lack of financial 

resources to improve the response index. 

Conclusions 
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In the Sarab Seydali watershed from the past to the year 2015, the annual average discharge has 

decreased by 1.1 cubic meters per second, which has made challenges on the water availability, so it 

is necessary to consider water rights and protection. The need to pay attention to construct the sewage 

network in this watershed, on the one hand protects water resources from pollution, and on the other 

hand provides the optimal use of purified and recycled water for non-drinking purposes. In general, 

the watershed sustainability index (WSI) using the HELP model can provide managers and experts a 

rational and efficient understanding and attitude by using simple and effective criteria so that they 

can plan and manage watersheds comprehensively and do in line with the sustainability of watersheds. 

Keywords: Watershed Sustainability Index, HELP, Pressure-State-Response, Water usage, Sarab 

Seydali Watershed 

 


