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  چکیده
 نظر از هاي آبخیز حوزه مقایسه شود، گیري اندازه شاخص یک وسیله به تواند نمی و است پیچیده و چند بعدي اي پدیده توسعه که آنجا از

 و کند فراهم را یافتگی توسعه وضعیت از دقیق اندازي چشم تواند می که است شاخص یک طریق از مقایسه صرفا نه و توسعه چندگانه هاي شاخص
. نماید می تسهیل را اي منطقه هاي تعادل عدم کاهش براي غیردولتی و دولتی هاي سازمان وسیله به گري مداخله براي یابی هدف ترتیب، بدین

 معرفی به نیاز بنابراین. کند نمی حوزه آبخیز ارائه یک توسعه هاي از واقعیت را اي یکپارچه و جامع تصویر ،ها شاخص از اي مجموعه جداگانه تحلیل
در یک حوزه آبخیز  آن مختلف ابعاد و منفرد هاي شاخص از اي بهینه تجمیع مبناي بر را توسعه ترکیبی هاي شاخص که است ییها روش و ها تکنیک

هاي آبخیز است که مبتنی بر  ي ترکیبی ابزار مفیدي در ارزیابی حوزهها شاخصمقاله  در بررسی صورت گرفته در این .کند یا یک منطقه فراهم
چنین رهیافتی امکان مقایسه . اند هاي مختلفی است که براي سنجش سطح توسعه یک واحد تحلیل مورد استفاده قرار گرفته جمع ارزش شاخص

زیست، اقتصاد، جامعه یا توسعه فنآوري را در قالب یک شاخص  دانش مانند محیطهاي مختلفی از  ها و ابعاد مختلف عملکرد مناطق در زمینه جنبه
 تحلیل فنون و نادرست مفروضاتی با ضعیف صورتی به ها آن که صورتی در ترکیبی هاي شاخص نتایج کارگیري هب. آورد ترکیبی نهائی فراهم می

 از اي ساده سیاستگذاري یا تحلیل به را گیران تصمیم است ممکن و شود حاصله نتایج از نادرستی استنباط به منجر تواند می شوند ایجاد ناقص
   .دهد سوق مسائل

  
   هاي ترکیبی، سازماندهی شاخص ،پایش و ارزیابی، هاي آبخیز مدیریت جامع حوزه :کلیدي هاي اژهو
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  مقدمه 
به خاطر برآوردن  یشتربشر و ب یاتح یخدر طول تار یاز هر زمان یدترتر و شد یعها را سر یستمانسان، اکوس یتسال گذشته، فعال 50در  
هزاره  یستماکوس یابیها که در برنامه ارز یستمدرصد خدمات اکوس 60امروزه حدود . داده است ییرو آب تغ يکشاورز ي،انرژ یازن

اول قرن یمه خدمات در ن ینا یفیتتنزل ک. است یدارناپا یبیاستفاده به ترت یا یفیتقرار گرفت در حال تنزل ک بحثسازمان ملل مورد 
مسئله  ینبه عنوان دوم یتسازمان ملل پس از مشکل جمع یدگاهآب از د یریتمسائل مربوط به مد. است یدهرس یموخ یحاضر به وضع

حال مقررات و  نیکند و در ع یغذا و امرار معاش محدود م یدتول يکشاورزان را برا ییجهان شناخته شده؛ کمبود آب، توانا یاصل
رشد . مواجه خواهد کرد ينه چندان دور با بحران جد يا یندهرا در آ یرزمینیز يسفره ها یداريحوزه، پا یننادرست در ا يها یاستس

طبق گزارش سازمان ملل،  ینهمچن. شونده در طول هشتاد سال گذشته بوده است یدعامل کاهش آب تجد ینتر مهم یتجمع یعسر
سهم سرانه آب هر نفر  2050شد تا سال  ینیب یشرو پ یناز ا. است یراندر ا یریندرصد کاهش ساالنه منابع آب ش 91عامل  يکشاورز

مواجه  یطیمح یسترو با مسائل و مشکالت عمده ز ینو از ا. برسد) کمتر از متوسط سرانه جهان(کمتر از هزار متر مکعب  یراندر ا
 یستمیدر نظام اکوس یعیهمراه با منابع طب یندر سطح سرزم ياز جمله کشاورز یديتول يها سامانهکه آب، و  ییاز آنجا. خواهد شد

  .الزم است یستز یطمح یداريپا وبه منظور تعادل جامع  یریتمد یکردرو یک یازن ینبنابرا. هستند
 ي،و کشاورز یعیسب طبمنا ياستعدادها ینو هم چن یعیطب يها موجود در عرصه يها از تجارب برنامه یتوجه به مشکالت ناش با

مدیریت جامع حوزه . وجود دارد یزير و برنامه يگذار یاستدر امر س یژهنو، به و يها و تجربه روش یزير برنامه يها ضرورت بهبود روش
از  يبردار نگرش به نحوه بهره يعنوان قالب مناسب برا به یزندگ یفیک یطو بهبود شرا یانسان یاجاتاحت کردنبا هدف بر طرف  آبخیر

 یندفرآ جامع حوزه آبخیز یک یریتمداز این رو . دشو یمحسوب م یعتانسان و اجتماع و طب یانرابطه متعادل و متوازن م یجادمنابع و ا
  . شود یافراد در داخل عرصه را شامل م یکه تمام استچند جانبه  یریتیمد
و  یاسیس- یاجتماع یوفیزیکی،ب( یعیاز منابع طب يبردار همختلف بهر يها آگاهانه است که جنبه ینديافر یزجامع حوزه آبخ یریتمد

با در ) یريکاهش خطرپذ ي،سودآور یی،غذا یتامن(برداران  به اهداف بهره یابیبه منظور دست یدارپا یریتمد سامانه یکرا در ) ياقتصاد
  .کند یم یقتلف) یستز یطو حفاظت از مح یندهآ يها کاهش فقر، رفاه نسل( عهنظر داشتن اهداف جام

اتصال درونی، هدف گرایی و  ،یژگی جامعیتنام برد، چهار و »جامع حوزه آبخیز یریتمد« يتوان برا یکه م ییها یژگیو یتمام یاناز م
زیست  عوامل ازاي  طیف گسترده» جامع حوزه آبخیز یریتمد«.قابل توجه است یکردرو ینا یزبه عنوان نقطه تما نگاه استراتژیک

کنند در نظر  می تعریفرا  مسائل زیست محیطی که فضایی و زمانی هاي بزرگ مقیاس اقتصادي و و، اجتماعی، سیاسی محیطی
چند  یک رویکردنیازمند  »جامع حوزه آبخیز یریتمد«اي مثل عملکرد پایدار،  در تضاد با رویکردهاي مدیریتی تک رشته. گیرد می

اجزاي از منظر اتصال درونی چگونگی تاثیر مقابل .کند می درگیرهاي متخصص را  عهمجمو و هاي متفاوت دیدگاه است که اي رشته
دهد که اکوسیستمها  تشخیص می پویای و سیستم این رویکرد .کند با یکدیگر را ارزیابی می و انسانی زیست محیطی هاي امانهس مختلف
 مشکالت زیست محیطیدر نتیجه . سازي معلوم شوند توانند از طریق ساده هاي ناگهانی هستند که نمی هاي پیچیده با ویژگی سامانه

 تعریفرا  هاي زیست محیطی سیاست که بسیاري از ارتجاعی هاي گیري تصمیم بر خالف. بندي حل شوند بخش وسیله بهند توان مین
گسترده  ف به طور معمولاهدا .کند ریزي می برنامه مورد نظر حالت براي فعاالنه و است گرا هدف» جامع حوزه آبخیز یریتمد« ،کنند می

دهنده  پرورش نه تنها بنابراین تعیین هدف یندافر. شوند میتعریف  نفعان مختلف ذي شامل یند مشارکتیافر از طریق یکهستند و 
تمرکز  سامانهتعین هدف بر عناصر کلیدي  .نیز را دارا استریزي  برنامه نتایج در گسترده و مالکیتبوده  ، بلکه فراگیراست فعال دیدگاه

صورت استراتژیک  به زیست محیطی هاي سامانه اطمینان عدم پیچیدگی واین تمرکز نیاز است تا مسائل محیط زیستی را در میان . دارد
 و اجتماعی زیست محیطی اثراتپذیر و ماهیتا به دنبال بهبود دانش  انطباق» جامع حوزه آبخیز یریتمد« رویکرد استراتژیک. بیان کند

  .هاي پیش بینی نشده و نامطلوب است پیشگیرانه به دنبال کاهش ریسک» جامع حوزه آبخیز یریتمد«همزمان . است استفاده از زمین
د و شوثیرگذار در آن توجه أه تمام اجزاي تافتد و باید ب همچنین در اصول توسعه مدیریت جامع هیچ چیز به صورت انفرادي اتفاق نمی

ریزي باید بر روي همه از  برنامه. یندها، اهداف و نتایج مورد انتظار بررسی شوداها تصویري از کل مجموعه، اصول، فر ریزي در برنامه
  .مدیریتی فعالیت کنند منظور توسعه یک برنامه یندي ارایه کند تا همه با روحیه تعاون، بهاجمله افراد ذینفع باز باشد و فر
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اتخاذ یک تصمیم در کنار هم جمع کرد اما آنچه در این  برايدر این خصوص بسیار مشکل است که تمامی افراد ذینفع در مجموعه را 
 با وجودخصوص مهم است بیان این نکته است که در مدیریت جامع باید تعادل زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی برقرار باشد تا 

یند موثر و اریزي در مدیریت جامع، یک فر برنامه .شودنفع حاصل ي قابل قبول براي تمامی افراد ذیها مجموعه راه حل ،طبیعت پیچیده
 .چرخشی است که از چهار جزء کلیدي ارزیابی، برنامه ریزي، اجرا و نظارت تشکیل شده است

  
  ها  مواد و روش

اي بسته به  نقشه راه پیاده سازي مدیریت جامع حوزه آبخیز از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است که این مراحل به صورت حلقه
چهار مرحله  1شکل . دنبال بهبود مستمر وضعیت حوزه آبخیز از طریق ایجاد یکپارچگی و مشارکت ذینفعان در سطوح مختلف، است

  .دهد جامع حوزه آبخیز را نشان می اصلی نقشه راه پیاده سازي مدیریت

  
   سازي مدیریت جامع حوزه آبخیز چارچوب کلی نقشه راه پیادهنمودار  - 1 شکل

  
، »ارتقاي معیشت ساکنین«، »ارتقاي سالمت اکوسیستم«نتایج اصلی حاصل از اجراي این نقشه راه مدیریت جامع حوزه آبخیز شامل 

  .نشان داده شده است 2شکل  است که در» هاي عمومی افزایش آگاهی«و » ذینفعانتأمین متعادل منافع «، »توانمندسازي«

  
  نقشه راه مدیریت جامع حوزه آبخیز -2 شکل

  
سازي مدیریت جامع حوزه آبخیز ترسیم شده  الذکر در نقشه راه پیاده ها و مراحل تفصیلی رسیدن به نتایح اصلی فوق بدین منظور گام

  . سازي مدیریت جامع حوزه آبخیز ارائه شده است نقشه راه پیاده  3شکل در . است

پایش

برنامه ریزياجرا

مطالعه

ارتقاي سالمت اکو 
توانمند سازيارتقاي معیشت ساکنین سیستم 

تأمین متعادل منافع 
ذینفعان 

افزایش آگاهی هاي 
عمومی 
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سازي مدیریت جامع حوزه آبخیز نقشه راه پیاده - 3 شکل  

  
به دامنه احتمالی آنان در  4 شکلهمچنین با توجه به نقش کلیدي دست اندرکاران کلیدي در مدیریت  جامع حوزه آبخیز در 

  .هاي مختلف اشاره شده است بخش

  
دست اندرکاران کلیدي در مدیریت جامع حوزه آبخیز - 4 شکل  

در سه سطح ملی، استانی و محلی•
هماهنگ سازي اقدامات در اهداف توسعه ملی، مدیریت منابع طبیعی و حفاظت •

از محیط زیست
دولت

شامل گردشگري، کشاورزي، صنایع غذایی و برخی صنایع منتخب دیگر•
استفاده قابل مالحظه از منافع پروژه• بخش عمومی

ایجاد فرصت هایی در راستاي تدوین و اجراي اقداماتی که پتانسیل تجاري •
شدن را دارند

تدوین و اصالح فرصت هاي تجاري و سرمایه گذاري•
بخش خصوصی

تاثیر بر سرمایه هاي مهم و جهانی محیط زیست و تنوع زیستی•
وابستگی میزان کیفیت و سطح دسترسی به منابع طبیعی به جوامع محلی• جوامع محلی

تاثیر گذار در در ارتقاي سطح آگاهی مردم در خصوص مدیریت جامع منابع طبیعی•
پیوند زدن رفاه مردم با پایداري منابع، زیست بوم و مدیریت محیط•
زیست در سایت هاي پروژه•

جوامع مدنی و سازمان هاي مردم نهاد
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  ها روش
 اقتصادي، توسعه مختلف محورهاي در و چندگانه هاي شاخص از اي مجموعه یا منفرد هاي شاخص طریق از توسعه سطح ارزیابی

 براي. دارند معایبی و مزایا ترکیبی هاي شاخص و جزء هاي شاخص هاي رهیافت از کدام هر. شود می انجام زیستی محیط و اجتماعی
 جزئیاتی فاقد اما کنند می فراهم توسعه سطح مورد در اطالعاتی سرانه، درآمد یا داخلی ناخالص تولید مانند منفرد هاي شاخص مثال

 توسعه اقتصادي -اجتماعی هاي جنبه بر کمتري کیدأت ها رهیافت این در عالوه به. هستند توسعه پارامترهاي توزیع نحوه مورد در
  .نیستند مناسب کشور یک درون تر کوچک نواحی مقایسه براي ویژه به و گرفته صورت

 از حوزه هاي آبخیز مقایسه شود، گیري اندازه شاخص یک وسیله به تواند نمی و است پیچیده و چند بعدي اي پدیده توسعه که آنجا از
 یافتگی توسعه وضعیت از دقیق اندازي چشم تواند می که است شاخص یک طریق از مقایسه صرفا نه و توسعه چندگانه يها شاخص نظر

 اي منطقه هاي تعادل عدم کاهش براي غیردولتی و دولتی هاي سازمان وسیله به گري مداخله براي یابی هدف ترتیب، بدین و کند فراهم را
حوزه  یک توسعه هاي از واقعیت را اي یکپارچه و جامع ها، تصویر شاخص از اي مجموعه جداگانه تحلیل عالوه به. نماید می تسهیل را

 از اي بهینه تجمیع مبناي بر را توسعه ترکیبی هاي شاخص که است هائی روش و ها تکنیک معرفی به نیاز بنابر این. کند نمی آبخیز ارائه
  .کند در یک حوزه آبخیز یا یک منطقه فراهم  آن مختلف ابعاد و منفرد هاي شاخص

 براي که است مختلفی هاي شاخص ارزش جمع بر مبتنی که است توسعه ارزیابی در مفیدي ابزار ترکیبی يها شاخص بین این در
 کشورها، شامل تواند می مقایسه مورد تحلیل واحدهاي. اند گرفته قرار استفاده و تحلیلمورد  حوزه آبخیز یک توسعه سطح سنجش
 مراحل در پذیري انعطاف علت به رهیافت این همچنین. باشد غیره و ها سازمان و ها شرکت یا و ها هضزیرحو روستاها، ها، بخش مناطق،
 شاخص یک در ها آن ترکیب براي آماري فنون در تنوع نهایت در و وزن تعیین سازي، نرمال ها، شاخص و متغیرها انتخاب مانند ساخت
 صورتی به ها آن که صورتی در ترکیبی هاي شاخص نتایج کارگیري به این، وجود با. است بوده پژوهشگران عالقه مورد همواره نهائی

 است ممکن و شود حاصله نتایج از نادرستی استنباط به منجر تواند می شوند ایجاد ناقص تحلیل فنون و نادرست مفروضاتی با ضعیف
  .دهد سوق مسائل از اي ساده سیاستگذاري یا تحلیل به را گیران تصمیم

  
 ها شاخصبراساس معیارها و  سرمایه هاي موجودانتخاب حوزه آبخیز وتحلیل 

فراهم  در راستاي یا کشور استان حوزه آبخیز بزرگتر و درمدیریت جامع حوزه آبخیز  اجراي موفق الگوآبخیز در مرحله  انتخاب حوزه
اي از بخش قابل توجهی از  نمایندهه باید ضیک حو. اي برخوردار است ها از اهمیت ویژه ریزي و تعمیم یافته ساختن شرایط اصالح برنامه

ه وجود دارند باید ضمنابعی که در یک حو. خود چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ اجتماعی باشد تر و حوزه آبخیز بزرگ منطقه
ذارد و نه گذاري را عقیم بگ فقیر که نتیجه سرمایه چنانبه عبارتی نه آن. ر حدي تضمین کنداي باشد که احتمال موفقیت را د گونه به
شود که ریسک  خاصی انجام می مسائلگاهی بر اساس سلیقه و  هاي آبخیز الگو حوزه  انتخاب. غنی که جزء استثناها باشدچنان آن

هایی که در منطقه وجود دارد توجه  یک انتخاب خوب به همه سرمایه. دهد گذاري را باال برده و احتمال شکست را افزایش می سرمایه
ها و  بنابراین نگاه به این سرمایه. ها نیستند هضها داراي اهمیتی مساوي در همه حو بدیهی است که همه این سرمایه. )5شکل (کند  می

  . ه انتخابی را نمایان سازدضتواند در فرمولی نسبتا ساده محاسبه شود و حو وزنی که هر کدام در موفقیت دارند می
توان رسیدن  هایی را که با آن می طی آن معیارهاي مربوط به یک سرمایه و شاخصها و جدولی که  شرح مختصري از هریک از سرمایه

را  ها شاخصبدیهی است که تمام معیارها و . گیري کرد براي هریک از پنج مورد فوق در حوزه آبخیز الزامی است به آن معیار را اندازه
براي . تغییر و یا تعدیل کرد اما چارچوب کلی باید رعایت شود حوزه آبخیزتوان با توجه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی  می

. ات مربوطه منظور شوده تکمیل و امتیازضابتدا باید جداول مربوط به هر حویابی و پایش بعد از اجراي برنامه ارز بیان وضع موجود و
ها با کمک کارشناسان فنی بر اساس  صتعیین شاخ. پذیرد ه انجام میضها انتخاب حو بندي و وزن دادن به سرمایه سپس با جمع

هایی که امکان سنجش آن به لحاظ محدودیت هاي اطالعاتی میسر نیست  شاخص. وضعیت اطالعات موجود در استان انجام می شود



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

32 

 

ال مستق ،هایی که اطالعات آن موجود نیست ولی حائز اهمیت بوده و الزم است به آن توجه شود اما شاخص. در جدول درج نخواهد شد
 . ها قرار خواهد گرفت آوري اطالعات و به روز رسانی داده هاي جمع در دستور کار کمیته براي بررسی روش

  

  
  ه براي مدیریت جامع حوزه آبخیزضهاي مورد توجه در انتخاب یک حو سرمایه - 5 شکل

  
  حوزه آبخیز مدیریت در پایش و ارزیابی سازمان

این . شود در باالترین سطح در استان تشکیل میپایلوت هاي آبخیز  هاي حوزه تلفیق برنامهمنظور  ریزي و پایش استانی به کمیته برنامه
ریزي با حکم استاندار و ترکیب  سازمان مدیریت و برنامه ،ریاست استاندار یا معاونت عمرانی طور مستقل با به دتوان کمیته می

هاي آموخته و اهمیت موضوع شفاف و روشن شده و به  پایلوت موفق درسپس از اجراي چند   .هاي اجرایی استان تشکیل شود سازمان
در مرحله . دشو میشود ادغام  استانداري تشکیل می وسیله بهطور رسمی  ریزي استان که به تدریج این کمیته با کمیته توسعه و برنامه

طور کامل با  تواند به در سطح استان، این کمیته نمی نگري ها در سطح استان و بخشی ها و برنامه آغازین با توجه به تنوع زیاد پروژه
ریزي و پایش استان با  به همین دلیل تشکیل کمیته برنامه. عنوان یک حرکت جدید ارتباط برقرار کند یند مدیریت حوزه آبخیز بهافر

 در. کند حوزه آبخیز فراهم می این هدف تمرکز بیشتري را در سیاستگذاري، برنامه ریزي و اجراي اقدامات بر مبناي مدیریت جامع
ها از  ها با حکم استاندار تشکیل و انتقال تجارب و موفقیت المللی منارید و حبله رود این کمیته هاي بین پروژه دست آمده در هتجارب ب

ي منارید و ها و پس از مدتی موضوع پروژه شدهمین کمیته مقدور  وسیله بهروستا به سطح استان و امکان تعمیم در سطح استان 
در  .ریزي توسعه استان قرار گرفته و جایگاه خود را پیدا کرد رود به عنوان یکی از موضوعات اصلی در جلسات کمیته برنامه حبله
  .هاي آبخیز مدیریت جامع در هر استان این روش توسعه و تعمیم پیدا کرد حوزه

  
  آبخیز هاي تاثیرگذار بر حوزه شاخص

ها در  نیز ارزیابی شرایط و گرایشها، و  ها و موقعیت مقایسه بین مکان ارزیابی شرایط و حساسیت ها،  شاخص متغیري است که براي
این اطالعات در برخی سطوح . ارتباط با اهداف و مقاصد، تامین اطالعات هشداردهنده، پیش بینی شرایط و روند آینده به کار می رود

در عین حال از آنجا که امکان . ریزي، پایش و ارزشیابی هستند کارگیري براي برنامه هقابل باین  و بنابرگیري بسیار مهم و مؤثرند  تصمیم
گذاري الزم  شاخص در. هایی براي آینده ارائه کرد بینی توان وضعیت امروز را با گذشته مقایسه و پیش مقایسه را فراهم می سازد می

  :قرار گیردنظر  مداست که موارد زیر 
. ر پایه آن شاخص مورد نظر محاسبه می شود، باید از پیش مهیا باشد یا بتوان آن را به سادگی و ارزان به دست آورداطالعاتی که ب -1

گردآوري و پردازش اطالعات آماري وجود دارد، بسیار مهم  برايکه در آن محدودیت شدید منابع  ایراناین نکته براي کشوري نظیر 
یی که مبتنی بر اطالعات کم ها شاخصهر نوع شاخص که تهیه اطالعات براي آن، هم مشکل و هم پر هزینه است، در مقایسه با . است

محورهاي 
توجه

سرمایه 
انسانی

سرمایه 
فیزیکی

سرمایه 
طبیعی

سرمایه 
مالی

سرمایه 
اجتماعی
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ه سایر عوامل نیز ممکن است بر این البت. اند، از قابلیت استفاده عملی کمتري برخوردارند یند ارزان گردآوري اطالعاتیاهزینه و فر
 .اي دارد مالحظات اولویت داشته باشند، به هر حال این موضوع اهمیت ویژه

تواند  زوال یا خسارت اجتماعی نمی. گیري است که یک شاخص کارآیی داشته باشد، باید درباره چیزي باشد که قابل اندازه براي این -2
اي که مردم ساکن در منطقه مشابه بر  مواردي نظیر نرخ خودکشی، نرخ جابه جایی مردم، دامنه اما. النفسه یک شاخص به شمار آید فی

هایی هستند که قابلیت  شاخص  پیدا شود،ها  گیري آن هایی براي اندازه گذارند، که ممکن است راه ثیر میأدهندگی یکدیگر ت يأرفتار ر
 . گیري کمی را دارند اندازه

 .ها باید واضح، شفاف و مطابق استاندارد باشد ها و تدوین شاخص فرآوري داده  ،ها روش گردآوري داده -3

 .ها باید در دسترس باشد که شامل منابع مالی، انسانی و فنی است ابزار تدوین و پایش شاخص -4

به وسیله اقتصاددانان،  که مردم تر باشد، احتمال این یند این درك کوتاهاهر چند فر. یک شاخص باید به سادگی قابل درك باشد -5
هایی که نتیجه تعدیل و تفسیرهاي بسیار پیچیده ریاضی  درك شاخص. ها گمراه شوند، کمتر خواهد بود مداران و سایر گروه سیاست

دهند، بسیار مشکل است، بلکه به مراتب از واقعیت و  هایی که به سادگی از یک واقعیت خبر می باشند، نه تنها در مقایسه با شاخص
 .اهمیت کمتري برخوردارند

ها باشد و الزم نیست که حتما با یک ارزیابی خود به خودي همراه  کننده واقعیت بودن، باید منعکس شاخص در عین قابل درك - 6
باال یا پایین بودن آن در نظر گرفته که  نظر از این آید، صرف سال و باالتر شاخص مهمی به شمار می 65براي مثال نسبت جمعیت . باشد

 . تواند عالئمی داشته باشد که مهم بودن یا غیر مهم بودن آن را به محقق نشان دهد میاین شاخص . امر خوب یا بدي استشود، 

به نسبت  کنند تا شرایط موجود یا کار خود ها کمک می زیرا شاخص شودهایی مبتنی بر یک نظریه ارائه  گاه الزم است که شاخص -7
 .شودارزشیابی وجود دارد، اي که  نظریه

اي مناسب و دقیق برگزیده  هاي آشنا مانند مرگ و میر کودکان، به گونه اگر برخی از شاخص. یک شاخص الزم نیست جدید باشد -8
، زیرا در بسیاري بودو هاي صد در صد ن اي از شاخص همیشه نباید در انتظار مشاهده مجموعه. شوند، کار اشتباهی صورت نگرفته است

ها به  شاخص .اند هایی را برگزید که پیشتر وجود داشته توان شاخص ها می از موارد، بنیادهاي بسیار مستحکمی وجود دارد که بر پایه آن
  :هاي مختلف به کار برد ها را در شرایط و موقعیت توان آن شوند که بر حسب نوع می چندین دسته تقسیم می

 
  )براي تعریف و مقایسه روند تغییرات(ي تطبیقی ها شاخص -1 

روند تخریب و یا . سازد مشخص می در حوزه آبخیز راو یا بهبود شرایط ) تخریب، نابوديکاهش سطح، (ها  میزان آسیب ها شاخص این
تغییر کاربري و (تواند در طول و یا در مقایسه وضعیت آن با سایر مناطق، و یا در مقایسه با دیگر روندها  می شاخصبهبود شرایط یک 
  .مورد بررسی و تحلیل قرار داد) مساحت زیر کشت

  
  ي فیزیکیها شاخص -2

، راندمان خشکسالیرسوب،  تغیـیرات آب،(هاي فیزیکی اطالعات دقیقی را در زمینـۀ آثار ناشی از برخی عوامل مولد فشار  شاخص
هاي کلیدي  نشانگر(از پارامترهاي فیزیکی حائز اهمیت قابل مالحظه هستند  تعداديمعموالً فقط . آورند فراهم می) آبیاري و غیره

  ).، مواد جامد معلقگل آلودگی ،میزان فرسایش و رسوب(ها نیز نسبتاً آسان است  گیري آن که بعضاً انـدازه) محیطی زیست
  
  ي زیستی ها شاخص -3

نظیر آب و هوا، (دهنده شرایط فیزیکی و عوامل ایجادکننده تنوع  نشان علتهاي زیستی پراکندگی یکنواختی ندارند و به همین  گونه
محیطی خاص خود را دارد که این  از آنجا که هر گونۀ زیستی نیازهاي زیست. ها هستند هاي متقابل بین گونه و نیز کنش) ارتفاع و غیره

سازگان اطالعاتی را  هاي حیاتی و زیستی بعنوان نشانگر وضعیت بوم توانند محدود و یا گسترده باشند، بنابراین استفاده از گونه نیازها می
  . سازد هاي حضور و یا عدم حضور گونه مورد نظر را فراهم می اي است که زمینه دهنده شرایط زیست محیطی دهد که نشان دست می هب
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  اقتصادي و اجتماعی  يها شاخص -4
ریزي و مدیریت آن بسیار موثر واقع  توانند در امر برنامه اجتماعی و بعضا فرهنگی می،نشانگرهاي اقتصادي حوزه آبخیزدر پایش یک 

ثیر أگیرد، لذا مداخله انسان ت جوامع محلی آن صورت می وسیله به حوزه آبخیز یک منابع برداري اصلی از که بهره  از آنجائی. شوند
هاي  هائی مانند ارتقاء سطح آگاهی در زمینه مدیریت زیست محیطی، تعداد تشکل بنابراین شاخص ،گذاشته حوضهسزائی را بر  به

سزائی در این زمینه برخوردار  شوند، از اهمیت به که مستقیما در زمینه ارتباط انسان با محیط پیرامونش تعریف می...محیطی و  زیست
هائی  گذارد، لذا شاخص ثیر میأت هاي آبخیز حوزهبرداري ناپایدار از  کمبود درآمد از جمله عواملی است که بر بهره همچنین، فقر و. است

بدین ترتیب و با در نظر گرفتن هر گروه از  .ثیر بگذاردأت یت حوزه آبخیزردر مدیعنوان عوامل موثر  تواند به از این دست نیز می
گیري هر شاخص، در قالب چارچوب پایش و  و اقتصادي، اجتماعی، دستورالعمل و متدلوژي اندازه هاي فیزیکی، زیستی، تطبیقی شاخص
  .گیرد هاي مربوطه قرار می شدن در اختیار سازمان تهیه شده و براي پیگیري روند اجرائی مدیریت حوزه آبخیزارزیابی 

  
  ي ترکیبیها شاخص -5

هاي چندگانه و در محورهاي مختلف  اي از شاخص هاي منفرد یا مجموعه از طریق شاخص هاي آبخیز در حوزه ارزیابی سطح توسعه
تواند  بعدي و پیچیده است و نمی اي چند باید توجه داشت که توسعه پدیده. زیستی انجام می شود توسعه اقتصادي، اجتماعی و محیط

هاي  ها تصویر جامع و یکپارچه اي از واقعیت اي از شاخص عالوه تحلیل جداگانه مجموعه به. گیري شود وسیله یک شاخص اندازه به
هاي ترکیبی توسعه را بر مبناي  ی است که شاخصیها ها و روش ین نیاز به معرفی تکنیکبنابرا. کند توسعه یک منطقه را فراهم نمی

  .هاي منفرد و ابعاد مختلف آن فراهم کند اي از شاخص تجمیع بهینه
هاي مختلفی است که  است که مبتنی بر جمع ارزش شاخصهاي آبخیز  حوزهی ابزار مفیدي در ارزیابی هاي ترکیب در این بین شاخص

چنین رهیافتی امکان مقایسه جنبه ها و ابعاد مختلف عملکرد . اند براي سنجش سطح توسعه یک واحد تحلیل مورد استفاده قرار گرفته
وري را در قالب یک شاخص ترکیبی نهائی فراهم امعه یا توسعه فناقتصاد، جا زیست، هاي مختلفی از دانش مانند محیط مناطق در زمینه

رمال سازي، تعیین وزن و ن، ها شاخصهمچنین این رهیافت به علت انعطاف پذیري در مراحل ساخت مانند انتخاب متغیرها و . آورد می
با وجود این، . مورد عالقه پژوهشگران بوده استها در یک شاخص نهائی همواره  در نهایت تنوع در فنون آماري براي ترکیب آن

تواند به  به صورتی ضعیف یا نادرست و فنون تحلیلی ناقص ایجاد شوند، می ها ي ترکیبی در صورتی که آنها شاخصکارگیري نتایج  هب
در مدیریت حوزه  مسائل  اي از گیران را به تحلیل یا سیاستگذاري ساده استنباط نادرستی از نتایج حاصله شود و ممکن است تصمیم

  . سوق دهدآبخیز 
  ها شاخصتدوین دستورالعمل براي اندازه گیري هر یک از 

این . شود کارگروه پایش نهایی و اعالم می وسیله بههاي مصوب شده  گیري هریک از شاخص در مرحله بعد، دستورالعمل اندازه
گیري، محل  هاي اندازه عنوان شاخص مانند هدف، شیوه پایش، روش اي طراحی شده که اطالعاتی را به گونه ها به دستورالعمل

دهی، تناوب  گیري، مسئول پایش، تجهیزات مورد نیاز، اقدامات بعدي، مسئول گزارش گیري، نقشه یا کروکی، زمان اندازه اندازه
  :گیرد دجه را در بر میدریافت کنندگان گزارشات پایش، محل ذخیره اطالعات، بودجه پایش و منابع تامین بو گزارشات،

  
    نتیجه گیري

ضرورت  ي،و کشاورز یعیمناسب طب ياستعدادها ینچن و هم هاي آبخیز حوزهموجود در  يها از تجارب برنامه یتوجه به مشکالت ناش با
با  مدیریت جامع حوزه آبخیر. وجود دارد یزير و برنامه يگذار یاستدر امر س یژهو نو، به يها و تجربه روش یزير برنامه يها بهبود روش

از منابع و  يبردار نگرش به نحوه بهره يعنوان قالب مناسب برا به یزندگ یفیک یطو بهبود شرا یانسان یاجاتاحت کردن هدف برطرف
 یندافر جامع حوزه آبخیز یک یریتمداز این رو . دشو یمحسوب م یعتانسان و اجتماع و طب یانرابطه متعادل و متوازن م یجادا

  . شود یافراد در داخل عرصه را شامل م یکه تمام استچند جانبه  یریتیمد
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و  یاسیس- یاجتماع یوفیزیکی،ب( یعیاز منابع طب يبردار مختلف بهره يها آگاهانه است که جنبه ینديافر یزجامع حوزه آبخ یریتمد
با در ) یريکاهش خطرپذ ي،سودآور یی،غذا یتامن(برداران  به اهداف بهره یابیمنظور دست به یدارپا یریتمد سامانه یکرا در ) ياقتصاد

ریزي در مدیریت  برنامههمچنین  .کند یم یقتلف) یستز یطو حفاظت از مح یندهآ يها کاهش فقر، رفاه نسل( عهنظر داشتن اهداف جام
ریزي، اجرا و نظارت تشکیل شده  ارزیابی، برنامهپایش ویند موثر و چرخشی است که از چهار جزء کلیدي ا، یک فرحوزه آبخیز جامع
ترکیبی ابزار مفیدي  يها شاخصهاي آبخیز  موجود براي پایش و ارزیابی فرایند مدیریت جامع در حوزه هاي در این بین شاخص .است

یک واحد تحلیل  هاي مختلفی است که براي سنجش سطح توسعه که مبتنی بر جمع ارزش شاخص هستندهاي آبخیز  حوزهدر ارزیابی 
هاي مختلفی از دانش مانند  ها و ابعاد مختلف عملکرد مناطق در زمینه چنین رهیافتی امکان مقایسه جنبه. اند مورد استفاده قرار گرفته

همچنین این رهیافت به علت . آورد وري را در قالب یک شاخص ترکیبی نهائی فراهم میامعه یا توسعه فنزیست، اقتصاد، جا محیط
سازي، تعیین وزن و در نهایت تنوع در فنون آماري براي  رمالنها،  پذیري در مراحل ساخت مانند انتخاب متغیرها و شاخص افانعط

ي ترکیبی در ها شاخصکارگیري نتایج  هبا وجود این، ب. ها در یک شاخص نهائی همواره مورد عالقه پژوهشگران بوده است ترکیب آن
یا نادرست و فنون تحلیلی ناقص ایجاد شوند، می تواند به استنباط نادرستی از نتایج حاصله شود و  به صورتی ضعیف ها صورتی که آن

سازماندهی کمیته پایش و . سوق دهددر مدیریت حوزه آبخیز اي از مسائل  گیران را به تحلیل یا سیاستگذاري ساده ممکن است تصمیم
ها از ارکان اقدامات پایش در هر حوزه آبخیز است که باید مورد توجه برنامه  گیري هر کدام از شاخص ها و نحوه اندازه تدوین شاخص

  . ها ضروري است ریزان در فرایند اجراي مدیریت جامع حوزه آبخیز الگو در هر استان قرار گرفته و نتایج ارزیابی براي بهبود روش
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