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چکيده
با  گرمسار  شهر  پایداری  تحلیل  و  تبیین  هدف  با  مقاله  این 
محوریت مدیریت جامع حوزه آبخیز از طریق شناخت عوامل موثر 
در پایداری حوزه آبخیز باالدست شهر گرمسار و تحلیلی روابط 
علی و معلولی پایداری شهری در کنش با عوامل پایداری حوزه 
آبخیز حبله رود تدوین شده است. روش پژوهش با توجه به اینکه 
پژوهش در محیطی پویا و با روابط غیرخطی انجام شده است و 
یک حوزه آبخیز و یک شهر به مثابه یک اندام زنده تلقی می شود، 
پارادایم این پژوهش مبتنی بر پارادایم نظریه پیچیدگی است. از 
آنجائی که موضوع مدیریت جامع در حوز ه های مطالعاتی شهری 
دارد،  قرار  کشور  توسعه  برنامه های  اولویت های  در  طبیعی  و 
جهت گیری این پژوهش کاربردی است. رویکرد حاکم بر فضای 
پژوهش قیاسی استقرایی است. با توجه به لزوم تحلیل داد ه های 
کمی و کیفی، روش پژوهش ترکیبی است در این پژوهش از مدل 
ارزیابی زیست محیطی DPSIR و از روش ارزیابی فرآیند تحلیل 
از  منتج  و گزینه های  پاسخ ها  بهتری  تعیین  4برای  مراتبی  سلسله 
مدل ارزیابی زیست محیطی استفاده شده است. نتایج بررسی ها 
حوزه  به  وابسته  شهر  یک  عنوان  به  گرمسار  شهر  که  داد  نشان 
آبخیز باالدست از پایداری برخوردار نیست، ولی حفظ پایداری 
راهبردهای  سازی  پیاده  طریق  از  گرمسار  شهر  و  آبخیز  حوزه 

متناسب با منابع زیستی موجود امکان پذیر است. 

پایداری،  وابسته،  باالدست، شهر  آبخیز  کليد واژه ها: حوزه 
DPSIR
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مقدمه 
با تشدید بحران های زیست محیطی،  در نیمه دوم قرن بیستم و 
حفاظت از منابع زیستی به منظور ارتقاء شاخص های توسعه پایدار 
سال  از  است.  گرفته  قرار  بین المللی  مجامع  در  جدی  توجه  مورد 
الگوهای فعلی و رایج توسعه از یک  اینکه  1970 به بعد در مورد 
بروز  باعث  دیگر  سوی  از  شهری  انسان  عملکرد  و  رفتار  و  سو، 
زمین  گرمای  افزایش  مانند  اکولوژیک  و  محیطی  زیست  مشکالت 
به همین  و گازهای گلخانه ای و دگرگونی های زیستی شده است. 
ملل در مورد محیط زیست و توسعه ریو  کنفرانس سازمان  جهت 
در سال 1992 با صدور قطعنامه زمین به این نتیجه رسید که چنین 
الگوی توسعه ای پایدار نخواهد ماند. اجالس زمین در ریو بجز یک 
از  بسیاري  چند  هر  شد.  مواجه  شکست  با   21 کار  دستور  مقوله 
ها،  اقیانوس  اتمسفر،  کالن چون  بحث هایی  به  ماده  این  قسمتهای 
کشاورزي و ... می پردازد با این حال چند عنصر ویژه و خاص را در 
با مسایل شهري داراست که سالمت شهر، مدیریت اسکان  ارتباط 
شهر، زیرساختهاي محیطی و دفع زباله از آن جمله هستند. علیرغم 
خالهاي مهم در ابعاد اجرایی توصیه هاي ماده بیست و یک، وجود 
چنین هشدارهایی در رابطه با مناطق شهري در قالب بحث توسعه 
پایدار مهم است ]4[. افزایش جمعیت شهری مقوله اول بحث است. 
تا سال 2025 میالدی، جمعیت شهری جهان بالغ بر 4/7 میلیارد نفر 
خواهد بود. در حالیکه در سال 1920 نسبت جمعیت شهری فقط 12 
درصد و در سال 1980 معادل 40 درصد بود. پیش بینی می شود این 
شاخص در سال 2025 به 60 درصد برسد. فشار اصلی این شاخص 
در کشورهای جهان سوم خواهد بود که 90 درصد جمعیت اضافی 
شهری در مقطع سال های 1980 تا 2025 خواهند بود. مک نیل معتقد 
است، توسعه پایدار به میزان وسیعی با شهر ارتباط پیدا می کند. دالیل 
عمده این رابطه تنگاتنگ را باید در توزیع جمعیت، نقش و فعالیت 
دولت ها در سطوح مختلف و تولید و مصرف کاال و خدمات دیدکه 
سیستم های  با  اکولوژیکی  مسائل  با  رابطه  در  توجیهی  قابل  اثرات 
اقتصادی دارد. تفکر جدید سیاست و تصمیمات جدید را می طلبد 
]7[. توسعه شهری پایدار به عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بر 
استوار است و توسعه  منابع طبیعی  از  مناسب  بهینه و  استفاده  پایه 
شهری به عنوان جزئی از سیاست های توسعه ملی در راستای تحقق 
توسعه  می کند.  حرکت  اجتماعی  عدالت  تأمین  و  اقتصادی  رشد 
پایدار شهری، شهری را متبلور می سازد که دارای چارچوب ارزشی 
و اخالقی است و با استفاده از منابع مالی، طبیعی و سرمایه اجتماعی 
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رفاه اجتماعی را برآورده می کند و به این ترتیب پویایی و آسایش 
غالبا  می کند]1[.  فراهم  را  شهری  پایدار  توسعه  روند  در  اجتماعی 
نیازهای روبه رشد شهرها و صنایع خود را با کاهش سهم آب بخش 
کشاورزی و واردات غالت برای جبران کاهش تولیدات محصوالت 
نماینده  شهري،  مناطق  و  شهرها   .]13[ می کنند  تامین  کشاورزی 
سیستم هاي متراکم و پیچیده اي از خدمات به هم پیوسته هستند. به 
این ترتیب، آنها با شمار فزاینده اي از مسائلی که مسبب خطرپذیري 
بالیا هستند روبرو می باشند. می توان به عنوان بخشی از یک آرمان، 
راهبردها و سیاست ها را براي پرداختن به هر یک از این مسائل ایجاد 
نمود تا شهرها را هر اندازه که باشند و هر هویتی که داشته باشند 
بیشتر تاب آور و قابل زندگی کرد. برخی از مهمترین علل بوجود 
مانند  اقلیم  تغییرات  از  ناشی  اثرات  از:  عبارتند  آورنده خطرپذیري 
افزایش سیلخیزی و خسارات سیل به شهرها و روستاها، خشکسالی، 
افزایش دمای هوا، زنگ خطر نابودی حیات را در زمین را به گوش 
رسانده است ]17[. در اوایل قرن بیستم افزایش استحصال آب تقریبا 
دو برابر رشد جمعیت بود. اما کمیابی بیشتر این ماده حیاتی، احتمال 
دارد که مصرف سرانه ثابت بماند یا حتی کاهش یابد ]3[. بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه از آب کافی برای برآوردن نیاز های اصلی 
این   .]18[ وتولید غذا محروم هستند  مانند آب شرب، حمام  خود 
مسئله باعث شده است تا برنامه ریزان بررسی الگو ها و راهبردهای 
قرار دهند.  دانشمندان و محققان  کار  را در دستور  با بحران  مقابله 
منابع طبیعی و زیستی، جنگل ها، آب،  الگو ها، موضوع حفظ  در 
اثرات گازهای  انتشار کربن و کاهش  به منظور کاهش  حفظ خاک 
اثرات  با  مقابله  و  دما  افزایش  روند  کند شدن  منظور  به  گلخانه ای 
تغییرات اقلیم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سال های اخیر 

توسعه پایدار شهری و شهر پایدار مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
شیخ و همکاران ]15[ در پژوهشی با هدف بررسی تجارب مدیریت 
در  آبخیزها  جامع  مدیریت  ملی  برنامه  که  می نمایند  تشریح  جامع 
حوضه  رودخانه های مختلف کانادا ازجمله اونتاریو)2011( و بریتیش 
مدیریت  طرح  شد.  گذاشته  اجرا  مرحله  به  و  تهیه  کلمبیا1)2012( 
حوضه رودخانه متوکا2در نیوزیلند در سال 2003 تهیه شد و طی دوره 
2009-2003 به اجرا درآمد. هم چنین طرح مدیریت جامع آبخیزها در 
کشور نیوزیلند در سال 2010تدوین و مرحله اجرایی آن شروع شد. 
ترکیه در سال 2010 برنامه ملی استراتژی مدیریت جامع آبخیزهای 
خود را با همکاری بانک جهانی تهیه کرد. با عضویت هشت کشور 
منطقه هندوکش هیمالیا به مرکزیت کاتماندو در نپال، مرکز بین المللی 
خطر  مدیریت  هدف  با   1983 سال  از  کوهستان3  یکپارچه  توسعه 
ارزیابی  زیست محیطی،  تغییرات  پایش  آب،  منابع  جامع  مدیریت  و 
خدمات اکوسیستم، معیشت پایدار و کاهش فقر و مدیریت یکپارچه 
اقدام  دست  در  پروژ ه های  و  برنامه ها  ازجمله  شد.  نهاده  بنیان  علم 

1. British Colombia
2. Motueka
3. The International Centre for Integrated Mountain Development 
(ICIMOD)

در این مرکز می توان به برنامه انسجام سازمانی برای پایش جامع و 
هماهنگ منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار و حفاظت محیط اشاره 
آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  موضوع  است،  معتقد  کرد.پیترسن]12[ 
شهری در ایالت متحده آمریکا از برنامه های با اولویت است. در امریکا 
طرح ملی مدیریت جامع با عنوان "برنامه آبخیز سالم4" در سال 2011 
تهیه و ارائه شد. شهرسالیناس5 یکی از شهرهای ایالت کالیفرنیا است 
که به منظور حفظ سالمت، ایمنی و رفاه ساکنان و جامعه، کسب و 
اولین گزارش ساالنه مدیریت  از منابع طبیعی  کار، و برای حفاظت 
حوزه آبخیز شهر را در سال 2013-2012 تهیه کرده است. از طریق 
محافظت  شهر  هدف  شهری،  آبخیز  حوزه  مدیریت  برنامه  تدوین 
کیفیت آب با کاهش تخلیه آالینده ها و مدیریت فرآیند های دیگری 
است که می تواند سالمت حوضه را به خطر اندازد. عالوه بر این، شهر 
مسئول ارائه یک پلت فرم است که جامعه را برای رسیدن به کیفیت 
باال از زندگی قادر می سازد. دپارتمان های شهری مسئولیت اقداماتی 
که بر مدیریت منابع طبیعی تاثیر می گذارد را بر عهده دارند. دپارتمان 
خدمات پشتیبانی شهر نقش اصلی خدمات تعمیر و نگهداری برای 
حفظ امکانات شهرداری را عهده دارد. این خدمات عبارتند از پارک ها، 
ساختمان ها، خیابان ها، وسایل نقلیه، سیستم فاضالب و امکانات کنترل 
و  نگهداری زهکشی  و  تعمیر  فاضالب و خدمات  انتقال  سروصدا، 
بیش از 60 نوع خدمات را به بیش از 150,000 نفر در منطقه ارائه 
می کند. از طریق تدوین برنامه مدیریت حوزه آبخیز شهری، هدف شهر 
محافظت کیفیت آب با کاهش تخلیه آالینده ها و مدیریت فرآیند های 
دیگری است که می تواند سالمت حوضه را به خطر اندازد. آقای جان 
استینبک6 در مقدمه گزارش مدیریت حوزه آبخیز شهر سالیناس اعتقاد 
دارد که" و سال های خشک خواهد آمد، و زمانی فقط هفت یا هشت 
خانواد ه هایی   . شد  زمین خشک خواهد  داشت.  باران خواهیم  اینج 
هستند که زندگی خود را به هیج خواهند فروخت و خواهند رفت 
و همچنان در طول سال های خشک مردم سال های غنی را فراموش 
می کنند و در طول سال های مرطوب، آن ها بطور کامل سال های خشک 
از  بوده است". هدف  اینصورت  به  همیشه  این  و  می برند  یاد  از  را 
ارائه این مقدمه در ابتدای این گزارش تاکید بر اهمیت برنامه ریزی 
مدیریت حوزه آبخیز شهری است و تدوین گزارش ساالنه می تواند در 
برنامه ریزی های شهر در خشک سالی ها یا ترسالی ها، سالمت مردم 
وضعیت  شهری،  آبخیز  حوز ه های  گزارش  این  نماید.در  تضمین  را 
آب، وضعیت توسعه و گسترش شهر و نیاز ها و محدودیت ها بررسی 
می شود. در برنامه ای که تهیه می شود، کالس های آموزشی، پوسترهای 
آموزشی، برنامه های حفاظت حوضه، حفاظت آب، مدیریت اراضی 
کشاورزی، صنعتی و مناطق مسکونی تهیه و هزینه های نگهداری و 

اجرای برنامه ها پیش بینی می شود. 
نمونه های  ازجمله  اونتاریو7،  شهر  آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت 

4. Healthy Watershed Program
5. Salinas
6. John Steinbeck
7 .Ontario.
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موردی بررسی شده در این پژوهش است.سند مدیریت جامع حوزه 
جامع  مدیریت  تبیین وضعیت  شامل:1-  فاز  سه  در  اونتاریو  آبخیز 
بروز  اونتاریو3-  آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  تعریف   -2 حوضه 
مدیریت  چارچوب  شامل  آبخیز  حوزه  مدیریتی  چارچوب  رسانی 
آب و چارچوب حسابداری آب است ]11[. بررسی گزارش نشان 
داد که مؤثرترین راهکارهای مورد استفاده در حوزه آبخیز اونتاریو 
جهت پیاده سازی سیستم مدیریت جامع حوزه آبخیز عبارت اند از: 
1-تشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز )نهادسازی(، 2- 
بر  اجرایی  و  قانونی  چارچوب های  تدوین  و  تبیین  برای  اقداماتی 
اساس درک فرصت ها توسط دستگا ه های دولتی در رابطه با مدیریت 
جامع حوزه آبخیز )قانونگذاری(، 3- شناخت و ایجاد فرصت هائی 

برای نهادهای محلی )ظرفیت سازی و هماهنگی بین بخشی(
در این راستا رویکرد زیست بومی راهبردی برای مدیریت یکپارچه 
از  پایدار  استفاده  و  حفاظت  که  است  معیشت  و  زمین  آب،  منابع 
است  معتقد  استرمن[16]  می دهد.  گسترش  را  متعادل  شیو ه های 
که الگوهای ارائه شده توسط برنامه عمران ملل متحد، در راستای 
افزایش ظرفیت ها و کمک به محیط زیست سالم به کار رفته است 
و در این راستا از کشورها حمایت می کند. مدل مدیریت راهبردی 
الزم است بر مبنای مدلی پویا برنامه ریزی شود زیرا حوزه آبخیز 
در  تاجبخش]14[  و  سبحانی  است.  برخوردار  سیستمی  پویایی  از 
پژوهشی با عنوان »رابطه مدیریت جامع و آمایش سرزمین« علی رغم 
پرداخت به موضوعاتی همچون مدیریت ناصحیح منابع و الگوی نا 
منجر  که  کاربری  در  تغییرات شدید  و  از سرزمین  استفاده  مناسب 
برنامه  تفاوت مرز  اما  بحران های زیست محیطی شده،،  پیدایش  به 
منطقه ای  ریزی  برنامه  و موضوع  آبخیز  اساس حوز ه های  بر  ریزی 
با  پژوهشی  در  میزراخانی]8[  است.  ابهام  دارای  پژوهش  این  در 
عنوان »مدیریت جامع حوز ه های آبخیز کشور بر مبنای مدل مدیریت 
از  سال  سی  و  یکصد  از  بیش  که  است  نموده  اشاره  استراتژیک« 
تعریف واژه آبخیز می گذرد و این تعریف در مرور زمان بر اساس 
آن  بر  اکنون  آنچه  است.  شده  تکمیل  مدیریت  اصول  جدیدترین 
تاکید می شود مدیریت هماهنگ کلیه منابع موجود در یک آبخیز به 
منظور بهینه سازی تولید محصوالت و خدمات بدون آسیب رساندن 
به منابع پایه است. مدل مدیریت راهبردی الزم است بر مبنای مدلی 
پویا برنامه ریزی شود. زیرا حوزه آبخیز از پویایی نظام  مند برخوردار 
است. هدف از تفکر نظام مند و مدل سازی پویایی سیستم است برای 
بهبود درک ما از را ه هایی که عملکرد یک سازمان به لحاظ ساختار 
داخلی و سیاست های سازمانی شامل مشتریان، رقبا، تامین کننده ها 
به آن وابسته است و سپس از آن برای طراحی سیاست و اهرم الزم 
با  پژوهشي  در  مسلمي]9[  شود.  استفاده  موفقیت  به  رسیدن  برای 
عنوان »مدیریت جامع حوز ه های آبخیز« آب و خاک هر کشور را به 
عنوان زیربناي توسعه پایدار کشور مي شناسد و موفقیت در حفظ این 
منابع ارزشمند را در انتخاب رویکردي جامع و سیستمي در مدیریت 
متقابل  نظر داشتن روابط  واحدهاي عکس العمل هیدرولوژي و در 

اجزاء مختلف سیستم آبخیز مي شناسد. مدیریت پایدار حوزه آبخیز 
براي مشکالت، ورودي  راه حل  ارائه  و  تعیین مشکالت  مبناي  بر 
نادرست به انتخاب رویکرد جامع و سیستمي است زیرا فرصت ها 
واقع  تحلیل  مورد  این مشکالت  کنار  در  باید  قابلیت هاي حوزه  و 
شوند. ابراهیمي]5[ در پژوهشي با عنوان »مدیریت جامع آبخیزداری 
تخریب  افزایش  روند  توسعه«  و  آب  منابع  مدیریت  برای  ابزاری 
عدم  و  ناکامي  از  حکایت  را  کشور  در  سیل خیزي  و شدت  خاک 
نقش مردم در  بر  دانسته و  برنامه هاي مدیریتي صرفا دولتي  توفیق 
نگاه  شده،  مطرح  موضوعات  رغم  علي  مي کند.  تاکید  فرایند  این 
ابزاري به مدیریت جامع حوزه آبخیز در راستاي مدیریت منابع آب 
و توسعه نگاهي درست نیست و باید به آن به عنوان یک رهیافت و 
دانش نوین که مي تواند ابزارهاي بسیاري را در خود جاي دهد اشاره 
کرد. ذرتي پور]19[ در پژوهشي با عنوان »مدیریت جامع حوز ه های 
آبخیز ابزاری در جهت نیل به توسعه پایدار منابع طبیعی« ایران را به 
عنوان هفتمین کشور از نظر وقوع فجایع مهم و بخصوص سیالب که 
ساالنه 3,6 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار مي دهد اشاره کرده است. 
در این پژوهش به مدیریت جامع حوزه آبخیز به عنوان یک سیستم 
واحد و منسجم براي تصمیم گیري و مدیریت اشاره شده است. این 
مقابله  براي  مختلفي  کارهاي  اگرچه  که  دارد  تاکید  آن  بر  پژوهش 
از سیل در سراسر حوزه هاي  ناشي  با خطرات و کاهش خسارات 
آبخیز انجام مي شود، اما مدیریت جامع و یکپارچه حوزه که مهم ترین 
خروجي آن رواناب است مي تواند اثر زیادي در پیشگیري در مقابله 
با اثرات سیالب و رسیدن به توسعه پایدار داشته باشد. در این مقاله 
نیز موضوع مدیریت جامع حوزه آبخیز با مدیریت منابع آب و کنترل 
به نگاه سیستمي و چند بعدي مدیریت جامع  سیالب بدون توجه 
پرداخته شده است که مهم ترین محصول آن فقط رواناب نخواهد 
»مدیریت  عنوان  با  پژوهشي  در  وزیري]6[  معتمد  و  همتي  بود. 
رواناب شهری با استفاده از روش مدل سازی سیالب شهری1 مطالعه 
سطحي  رواناب  شبیه سازي  به  سمنان«  شهر  آبخیز  حوزه  موردی: 
حوزه آبخیز شهر سمنان با استفاده از مدل پرداخته اند که مي تواند 
امکان برنامه ریزي و مدیریت رواناب، نقاط داراي مشکل آبگرفتگي 
را فراهم کند. نکته داراي اهمیت در این پژوهش حل یکي از بحران 
هاي شهري بر اساس ترسیم مرز حوزه آبخیز شهري مورد بررسي 
قرار گرفته است. اگر چه این موضوع با حساسیت تهیه شده است 
اما موضوع بحران هاي شهري مي تواند با نگاه سیستمي به کل حوزه 
همکاران]10[  و  نصرآبادي  گیرد.  قرار  تاکید  مورد  شهري  آبخیز 
در  گامی  شهری  آبخیز  حوز ه های  جامع  مدیریت  »طرح  عنوان  با 
راستای مدیریت سیالب« بر ضرورت و اهمیت مبحث آبخیزداري 
شهري تاکید کرده و اهم برنامه ها و اهداف آن را در فازهاي مختلف 
مطالعات جامع، اقدامات اجرایي، حفاظتي و مدیریتي تشریح کرده 
است. موضوع مدیریت جامع حوزه آبخیز شهری در ایالت متحده 

آمریکا از برنامه های با اولویت شهری قرار گرفته است. 

1. SWMM
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در این پژوهش سعی شده است تا پایداری شهر گرمسار به عنوان 
یک شهر وابسته به حوزه آبخیز باالدست با استفاده از مدل ارزیابی 
سلسله  تحلیل  فرآیند  مدل  از  استفاده  و   DPSIR محیطی  زیست 
حاصله،  نتایج  اساس  بر  بتوان  تا  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  مراتبی 
باالدست  آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  و  شهر  پایداری  راهبرد های 

شهر را تبیین نمود.

مواد و روش ها
روش تحقیق شیوه و فرآیندي است که براي حّل مسأله، دستیابي 
به اهداف و حصول نتیجه ي بهتر در زمان معین انتخاب می گردد. 
رویکرد حاکم برفضاي پژوهش کیفي و کمي بوده و نوع آن کاربردي 
اطالعات  گردآوري  و  بوده  تحلیلي  توصیفي  پژوهش  است. روش 
استفاده  و  اي  کتابخانه  دقیق  مطالعات  طریق  از  پژوهش  نیاز  مورد 
ثبت  براي  میداني  هاي  برداشت  و  مشاهده  و  مدارک  و  اسناد  از 
اطالعات  بررسی  طریق  از  اول  گام  در  می شود.  انجام  اطالعات، 
زیست  ساختار  وضعیت  بررسي  به  موجود  گزارشهای  و  میدانی 
شده  پرداخته  گرمسار  شهر  آبخیز  حوزه  موجود  وضع  و  محیطي 
عوامل  مهمترین  یافته ها  تحلیل  و  مصاحبه  روش  از  سپس  است. 
محیطی موثر بر حوزه آبخیز باالدست و شهر گرمسار شناسایی شده 
است. هم چنین حوزه آبخیز حبله رود به لحاظ تاثیر گذاری و اهمیت 
بر اساس عوامل تاثیر گذار شناسایی شده است. برای انجام این مدل 
ارزیابی سازمان های مختلف مدل های متفاوتی را مورد استفاده قرار 
داده اند. مدل فشار- وضعیت- اثر- پاسخ1 که توسط سازمان توسعه 
این  اقتصادی2 در سال 1994 طراحی و رایج شد.  و همکاری های 
مدل اطالعات اقتصادی، اجتماعی، وضعیت یا کیفیت زیست محیطی 
و پاسخ جامعه را سازمان دهی می کند. در این پژوهش با توجه به 
از  آبخیز شهری،  و حوزه  پایداری شهر  بر  انسانی  تاثیرات  اهمیت 
نیروی  فاکتور  و  شده  ارائه  اروپا  اتحادیه  آژانس  توسط  که  مدلی 
محرکه را نیز در بر می گیرد استفاده شده است. مدل DPSIR جامع 
ترین مدل مورد تایید آژانس محیط زیست اروپا برای ارزیابی زیست 
محیطی به منظور تحلیل روابط علت و معلولی از طریق تحلیل پنج 
منظور  به  است.  پاسخ  و  اثر  فشار،وضعیت،  محرکه،  نیروی  عامل 
انتخاب بهترین گزینه و پاسخ بر اساس نتایج مدل ارزیابی زیست 
محیطی، از مدل تحلیل سلسله مراتبی که اولین بار توسط توماس ال 
ساعتی در 1980 مطرح و بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده 
استفاده  به مدیران می دهد،  امکان بررسی سناریوهای مختلف را  و 
شده است. فرآیند ارزیابی همه جانبه زیست محیطی بایستی در قالب 
یک مدل مفهومی ارائه شود تا اطالعات گردآوری شده و تحلیل ها، 
پاسخگوی پرسش های اساسی پژوهش باشند. این پرسش ها عبارتند 

از:

1. Pressure-State, Response(PSR)
2. Organization for Economic Co-operation and Development

و  شرایط  )وضعیت3،  است؟  آمده  چه  زیست  محیط  سر  بر   -1
جریانات زیست محیطی چه هستند؟

و  انسانی  است؟)علت های  افتاده  اتفاق  این  چگونه  و  چرا   -2
طبیعی این تغییرات یا نیروی محرکه4 و فشارها5 چه هستند؟

های7  پاسخ  است؟  موثر6  چقدر  و  می شود  انجام  کاری  چه   -3
جامعه برای حفظ محیط چیست؟

تعیین کننده ی  که  را  عوامل  از  گروهی  دارد  سعی  مدل  این 
آبخیز  حوزه  سطح  در  زیست  محیط  بر  تاثیرگذار  مشخصه های 
دهد.  ربط  هم  به  را  آن ها  و  کرده  تعریف  هستند  گرمسار  شهری 
بنابر این این مدل به عنوان چارچوب تحلیل شناخته می شود. این 
مدل در جستجوی ایجاد یک رابطه منطقی بین عامل ها است. مسیر 
منطقی اجرای این مدل از تبیین وضعیت محیط زیست و روند آن 
شروع شده و سپس عوامل مستقیم یا فشارها و عوامل غیر مستقیم 
اند را شناسایی و  نیروی محرکه که موجب بروز وضعیت شده  یا 
معرفی می کند. هم چنین پاسخ هایی که منجر به بهبود وضعیت شده 
یا باید صورت گیرد را شناسایی و معرفی می کند. با استفاده از مدل 
رابطه  در  حوزه  پایداری  شاخص های  تحلیل  طریق  از  و   DPSIR
ناپایداری  عوامل  معلولی  و  علت  روابط  ترسیم  با  گرمسار  شهر  با 
پرداخته شده است. به این منظور ابتدا با استفاده از نظرات اخذ شده 
در مصاحبه و ادبیات مروری و یافته های محیطی، مشکالت زیست 
محیطی و اجتماعی شناسایی و سپس در چارچوب مدل تحلیل شد. 
در شکل شماره یک چارچوب مدل، مولفه ها و معیار ها و روابط بین 
عناصر مدل در حوزه آبخیز باالدست گرمسار نشان داده شده است. 
بر اساس مدل دپسیر، نتایج بدست آمده از تحلیل روابط علی و 

معلولی در 5 مولفه به شرح ذیل تحلیل شد.
نیروی محرکه: ابتدا نیرو های محرکه ی جمعیت و اشتغال وابسته 
به حوضه  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مولفه جمعیت حوزه 
آبخیز حبله رود، نشان داد که جمعیت حوزه در سال 1375 نسبت 
به سال 1365 حدود 20 درصد افزایش و در سال 1385 نسبت به 
به  نسبت  ودر سال 1390  افزایش  18,5 درصد  سال 1375 حدود 
سال 1385 طی 5 سال، از رشد ساالنه 1/7 درصد و جمعیت شهری 
با بررسی  از رشد ساالنه 1/2 درصد برخوردار بوده است.  حوضه 
نتایج رشد جمعیت از سال این نتیجه نشان می دهد که حوزه آبخیز 
حبله رود از رشد جمعیت برخوردار است و به لحاظ نیروی محرکه، 
هم چنین  می شود.  محسوب  حوضه  در  اساسی  شاخص  جمعیت 
بررسی ها در خصوص مولفه وابستگی به منابع زیستی حوزه به لحاظ 
اشتغال نشان داد که سهم اشتغال بخش کشاورزی در کل حوزه 51 
از کل  درصد، سهم صنعت 25 درصد و سهم خدمات 24 درصد 
با  فیروزکوه  نشان می دهد که شهرستان  ارقام  تحلیل  است.  اشتغال 

3. State(S)
4. Driving force(D)
5. Presure(P)
6. Impact(I)
7. Respnce(R )
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69/13 درصد بیشترین سهم اشتغال در بخش کشاورزی و پس از آن 
دماوند با 50/52 درصد، گرمسار با 37/72 درصد، سمنان با 34/82 
و  فیروزکوه  شهرستان های  اند.  داده  اختصاص  خود  به  را  درصد 
دماوند در باالدست حوزه آبخیز به عنوان حوز ه های آبخیز باالدست 
شهر گرمسار شناخته می شود. با تحلیل وابستگی اشتغال حوزه آبخیز 
می توان عامل حرکت را در حوزه و تاثیر گذاری آن را بررسی نمود. 
که  می شود  مشاهده  مشاغل،  به  حوزه  وابستگی  تحلیل  جدول  در 
شهر  باالدست  آبخیز  حوزه  در  دماوند  و  فیروزکوه  شهرستان های 
و  کشاورزی  دربخش  اشتغال  به  وابستگی  بیشترین  دارای  گرمسار 
یا  آبخیز  پایین دست حوزه  نیاز  مورد  آب  منابع  نتیجه مصرف  در 
به عبارتی شهر گرمسار می باشد. از طرف دیگر شهرستان گرمسار 
به بخش کشاورزی،  اشتغال 37/72 درصدی  با  مشابه  موقعیت  در 
به عنوان شهرستان وابسته به حوزه آبخیز به لحاظ اشتغال، شناخته 
می شوند. به لحاظ تحلیل وابستگی ساکنین حوضه به منابع زیستی، 
و  است  شده  بررسی  نیز  هیدرولوژیکی  واحدهای  در  اشتغال  نوع 
با  بنکوه  درصد،   90 با  آباد  عبداله  آبخیز  زیرحوز ه های  ترتیب  به 
با 67  نمرود  مزداران 69 درصد،  87 درصد، گورسفید 73 درصد، 
می باشد.  دارا  را  کشاورزی  بخش  در  اشتغال  بیشترین سهم  درصد 
نیروی  مولفه های  اساس  بر  گرفته  تحلیل صورت  اساس  بر  فشار: 
محرکه، دو مولفه ی تغییرات کاربری اراضی و افزایش مصرف آب 
رود شناخته  آبخیز حبله  در حوزه  فشار  عوامل  مهمترین  عنوان  به 

در  پژوهش  این  در  اسنادی  و  میدانی  مطالعات  و  بررسی ها  شدند. 
کاربری کشاورزی  که  داد  نشان  اراضی  کاربری  تغییرات  خصوص 
در طی دوره 1353 تا 1389 در منطقه دارای رشد بوده است. به این 
زمانی 1364-1353 حدود 23 هزار هکتار و  صورت که در دوره 
هم چنین، در دوره زمانی 1389-1364 نیز حدود هفت هزار هکتار 
است.هم چنین  افزوده شده  آیش  و  کشاورزی  زمین های  وسعت  بر 
حبله  آبخیز  حوزه  در   1389 تا   1353 دوره  طی  در  مرتع  کاربری 
زمانی  دوره  در  که  صورت  این  به  است.  بوده  کاهش  دارای  رود 
1364-1353 حدود 25 هزار هکتار از مراتع و هم چنین، در دوره 
زمانی 1389-1364 نیز حدود دو هزار هکتار از وسعت مراتع کاسته 
شده است.بررسی ها نشان می دهد که کاربری شهری در طی دوره 
1353 تا 1389 در حوزه آبخیز حبله رود دارای رشد بوده است. به 
این صورت که در دوره زمانی 1364-1353 حدود یک هزار هکتار 
هکتار   2800 حدود  نیز   1364-1389 زمانی  دوره  در  هم چنین،  و 
بازخورد  اراضی  کاربری  است.تغییرات  افزوده شده  کاربری  این  به 
رفت  هدر  سیل،  رسوب،  و  فرسایش  مخرب  نتایج  روی  افزایشی 
مواد مغذی خاک، خسارت وارده به حوزه و ناپایداری اکولوژیکی 
مخرب  عوامل  این  هرسال  و  داشته  خود  قبل  سال های  به  نسبت 
تشدید شده اند. مولفه افزایش مصرف آب از طریق بررسی معیار های 
داد که  نشان  نتایج  قرار گرفت.  بررسی  کیفیت آب مورد  کمیت و 
زیرزمینی(  آب  )سفره  مهم  دشت  پنج  رود،  حبله  آبخیز  حوزه  در 

شکل 1- روابط بین عناصر مدل DPSIR در حوزه آبخیز باالدست گرمسار
Figure1. The relation between elements of DPSIR model in urban watershed of Garmsar city
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ایوانکی، ورامین، گرمسار، فیروزکوه، هومند-آبسرد و سرخه وجود 
دارد. به جزء فیروزکوه که تقریبًا بیالنی معادل صفر دارد، در چهار 
سفره دیگر حجم سفره آب زیرزمینی در حال کاهش می باشند. بیالن 
تا   75 سال  )از  سال   19 طول  در  حوضه  این  برای  زیرزمینی  آب 
از سال 72  نتایج نشان داد که در دشت گرمسار،  94( استخراج و 
 . است  رسیده  متر   -25/79 به  ایستابی  سطح  تجمعی  افت   94 تا 
سانتی متری سطح   94 کاهش  با  هرساله  این دشت  متوسط،  به طور 
از  ایوانکی،  ایستابی سفره آب زیرزمینی مواجه می باشد. در دشت 
متر رسیده  به 37/98-  ایستابی  تجمعی سطح  افت  تا 94  سال 68 
است. به طور متوسط، این دشت هرساله با کاهش 1/46  متری سطح 
از  ورامین،  دشت  در  می باشد.  مواجه  زیرزمینی  آب  سفره  ایستابی 
متر رسیده  به 35/78-  ایستابی  تجمعی سطح  افت  تا 94  سال 67 
است. به طور متوسط، این دشت هرساله با کاهش 1/33  متری سطح 
ایستابی سفره آب زیرزمینی مواجه می باشد. در دشت هومند-آبسرد، 
از سال 75 تا 94 افت تجمعی سطح ایستابی به 37/34- متر رسیده 
است. به طور متوسط، این دشت هرساله با کاهش 1/97  متری سطح 
ایستابی سفره آب زیرزمینی مواجه می باشد. در دشت سرخه، از سال 
75 تا 94 افت تجمعی سطح ایستابی به 18/02- متر رسیده است 
. به طور متوسط، این دشت هرساله با کاهش 86 سانتی متری سطح 
ایستابی سفره آب زیرزمینی مواجه می باشد. بنابراین دو مولفه مذکور 
از مهمترین مولفه ها برای ناپایداری شدن حوزه و ایجاد اثرات منفی 

در حبله رود و به تبع آن شهر گرمسار است.
تعیین منظور  به  گرفته  صورت  تحلیل  اساس  بر   وضعیت: 

 وضعیت بر اساس روابط علت و معلولی حاکم بر مدل و بر اساس
 مولفه های فشار، سه مولفه منابع آب، کیفیت آب و رسوب و کاهش
 حاصلخیزی خاک به عنوان مهمترین معیار های سنجش وضعیت در
آب کیفیت  های،  شاخص  شدند.  شناخته  رود  حبله  آبخیز   حوزه 
آب بیالن  کشاورزی،  و  شرب  مصارف  برای  زیرزمینی  و   سطحی 
کاهش حاصل خیزی، و  تولید رسوب  و  رواناب   زیرزمینی، حجم 
 مورد برسی قرار گرفت. تغییرات حجم رواناب را در طی سال های
که حجم می دهد  نشان  کیالن  و  رامه  بنکوه،  ایستگاه  سه  در   اخیر 
 رواناب روند کاهشی را در طی سال های اخیر در این سه ایستگاه
در آبی 64-63  در سال  بنکوه  ایستگاه  رواناب  است. حجم   داشته 
 حدود 376 میلیون مترمکعب بوده درحالی که در سال آبی 90-89
 به 136 میلیون مترمکعب رسیده است. حجم رواناب ایستگاه رامه
 در سال آبی 67-68 در حدود پنج میلیون مترمکعب بوده درحالی که
است. رسیده  مترمکعب  میلیون  دو  به حدود   90-89 آبی  سال   در 
17 حدود  در   75-74 آبی  سال  در  رامه  ایستگاه  رواناب   حجم 
حدود به   90-89 آبی  سال  در  درحالی که  بوده  مترمکعب   میلیون 
 3/5 میلیون مترمکعب رسیده است. . که این می تواند نشان از تغییر
 اقلیم و خشکسالی های پی درپی هم چنین افزایش بهره برداری آب از
می دهد نشان  بررسی ها  مجموعه  باشد.  رودخانه  این   سرشاخه های 
به توجه  با  آبخوان  ذخیره  حجم  مترمکعب  میلیون   39 ساالنه   که 

برای تغذیه سفره، کاهش می یابد.  میزان  به  نسبت   افزایش مصرف 
بر شرب،  مصرف  برای  سطحی  آب های  کیفیت  شاخص   محاسبه 
 اساس استاندارد ملی آب شرب کشور محاسبه و تعیین گردید. در
 نهایت، نتایج شاخص کیفیت آب برای تمام نمونه های اندازه گیری
 شده در ایستگا ه های هیدرومتری نشان می دهد که کیفیت آب شرب
 حوزه آبخیز حبله رود از عالی در باال ترین بخش های حوزه آبخیز
 در باالدست سد نمرود تا بسیار ضعیف در بخش هایی از شهرستان
مشاهده ایوانکی  شهر  و  گرمسار  شهر  غربی  محدوده  در   گرمسار 
 می شود. هم چنین این نتایج با کمی افزایش برای محدوده غربی شهر
 گرمسار در خصوص کیفیت آب زیرزمینی نیز ارزیابی شده است.
 با کاهش جریان آبی و افزایش مصرف آب و افزایش فرسایش، این
 روندروبه گسترش برای محدوده جنوبی حوزه و بخصوص دشت
تجمعی میزان  حاصلخیزی،  کاهش  بررس  منظور  است.به   گرمسار 
 نیترات+نیتریت و فسفر خروجی مشاهداتی به تن در سال بررسی
 شد. در ایستگاه بنکوه بین سال های 63 الی 90 در حدود 1386 هزار
 کیلوگرم نیترات و نیتریت از حوضه خارج گردیده که این نشان از
63 سال های  بین  دارد.  حوضه  این  خاک های  حاصلخیزی   کاهش 
از فسفر  کیلوگرم  هزار   364 حدود  در  بنکوه،  ایستگاه  در   90  الی 
 این زیر حوضه خارج شده  است. این فرآیند عالوه بر اینکه کیفیت
 آب پایین دست را کاهش می دهد، باعث کاهش حاصلخیزی خاک

.باالدست می شود. هم چنین میزان مصرف انواع کود را باال می برد
 3 در  سال  در  تن  میلیون  به  مشاهداتی  رسوب  تجمعی  میزان 
ایستگاه بنکوه، رامه و کیالن نشان می دهند که از سال 1363 تا 1390 
در ایستگاه بنکوه تقریبًا 28 میلیون تن، در ایستگاه رامه بین سال های 
67 تا 90 تقریبًا 5 میلیون تن و هم چنین بین سال های 74 تا 90 در 
این  است..  شده  خارج  رسوب  تن  میلیون   3 تقریبًا  کیالن  ایستگاه 
بر آن  بوده است. عالوه  بهترین خاک کشاورزی  از  مقدار رسوب، 
هزینه الیروبی انهار و سدها را نیز به هزینه های آبخیز مورد مطالعه 

اضافه می کند. 
اثرات: با مصرف بیش از اندازه و نامتناسب منابع آبی در بخش 
باالدست  آبخیز  حوزه  بخصوص  و  رود  حبله  آبخیز  حوزه  شمالی 
شهر گرمسار که در شاخص مصرف آب در بخش فشار به آن اشاره 
تاثیر  اشتغال بخش جنوبی و گرمسار را به شدت تحت  نظام  شد، 
بخش  اشتغال  نرخ  کاهش  در  می توان  را  تاثیر  این  است.  قرارداده 
کشاورزی که زیر بنای اصلی شهرستان و شهر گرمسار بوده است. 
وضعیت اشتغال در گرو ه های عمده فعالیتی را در شهرستان گرمسار 
معادل  اشتغال در بخش کشاورزی در سال 1375  نشان می دهدکه 
32 درصد، در سال 1385 ،23 درصد و درسال 1390، 21 درصد را 
شامل شده است. از سال 1375 تا 1385 طی 10 سال جمعیت معادل 
ساالنه 1/7 درصد رشد داشته است، در حالیکه وابستگی به اشتغال 
در بخش کشاورزی 11 درصد کاهش یافته است. این روند طی سال 
1385 تا 1390 نیز مشاهده می شود. گروه فعالیتی صنعت و معدن در 
سال 1375 معادل 24 درصد، در سال 1385 معادل 34 درصد و در 
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سال 1390 معادل 28 درصد می باشد. آمار نشان می دهد که مشاغل 
وابسته به صنعت و معدن از سال 1375 تا 1385، 10 درصد رشد 
داشته و از گروه فعالیتی کشاورزی پیشی گرفته است. البته درسال 
1390 این گروه شغلی نیز کاهش 6 درصدی را نشان می دهد. در 
گروه فعالیت خدماتی، در سال 1375، 43 درصد، سال 1385، 41 
درصد و در سال 1390معادل 43 درصد را شامل می شود. این آمار 
نشان می دهد گرایش اشتغال در بخش خدمات از سال 1375 تغییری 
نداشته است اما از سال 1375 تا 1390 رتبه نخست اشتغال را در 
رشد  در   1385-90 و  آماری1375-85  دوره  تفاوت  دارد.  اختیار 
جمعیت فعال است. آمار سال 1390 نشان می دهد که کل جمعیت 
برخوردار  درصد   3 منفی  ساالنه  رشد  نرخ  از  و  کاهشی  روند  نیز 
معادل  که  رود  حبله  حوزه  متوسط  رشد  با  مقایسه  در  است.  بوده 
1/7 درصد می باشد، نشان می دهد که جمعیت شهرستان نسبت به 
حوزه دارای روند کاهشی است و تحلیل اشتغال حوزه نشان مید هد 
که با اشتغال 51 درصدی بخش کشاورزی، و کاهش 11 درصدی 
اشتغال کشاورزی شهرستان گرمسار در 15 سال گذشته، موانع پیش 
آمده در مسیر کشاورزی پایدار دشت گرمسار به دلیل عدم مدیریت 
باالدست و اصالح روش های کشاورزی دشت گرمسار،  منابع آب 
پایداری اشتغال این دشت و در نتیجه شهر گرمسار با چالش جدی 
روبرو می باشد. یکی از مهمترین اثرات تغییرات کاربری و افزایش 
بهربرداری آب در حوزه آبخیز گرمسار، ایجاد تعارضات اجتماعی 
و  مصاحبه ها  در  است.  گرمسار  مردم  و  کشاورزان  نگرانی های  و 
کارگا ه های برگزار شده با مردم و کارشناسان و مصاحبه با نماینده 
مردم گرمسار،آرادان و ایوانکی در مجلس شورای اسالمی، مدیریت 
آب در حوزه آبخیز شهرستان گرمسار به عنوان یکی از ضرورت ها 

و اولویت های مردم مطرح شده است. 
و  شده  انجام  اقدامات  مدل،  چارچوب  از  مولفه  این  در  پاسخ: 
اقداماتی که بایستی برای پاسخ به حل مسائل موجود استفاده شود، 
بررسی های  در  شده  اخذ  بازخوردهای  اساس  بر  اقدام  چهار  در 

میدانی و تحلیل روابط علت و معلولی شامل: 1- اقدامات مدیریت 
اجرای   -2 نمرود  سد  از  حقابه  ساماندهی  و  سطحی  آب  منابع 
حفاظت  کشت،  الگوی  بهبود  و  زراعی  اراضی  مدیریت  اقدامات 
اقدامات  گرمسار3-  شهرستان  آبخیز  حوزه  در  آبخیزدار  و  خاک 
آبخیزداری و حفاظت خاک 4- ایجاد و تقویت تشکل های مردمی و 
جلب مشارکت در برنامه ریزی و اجرا، شناسایی و بر اساس نمودار 
مدل  از  استفاده  با  مدل،  این  در  تشریح شده  معلولی  و  علت  کلی 
تحلیل فرآیند سلسله مراتبی، در ارتباط با تحلیل و اجرای گزینه های 
و  ترسیم  است،  باالدست شهر  آبخیز  پایدار سازی حوزه  با  مرتبط 
تحلیل شده است.جدول شماره یک فرآیند سلسله مراتبی پایداری 
شهر گرمسار را نشان می دهد. مطابق با روش تحلیل فرآیند سلسله 
ال ساعتی،  توماس  مقیاس 9 کمیتی  اساس  بر  معیار ها  ابتدا  مراتبی 
و  اهمیت  ضرایب  رتبه،  دو  شماره  جدول  شده اند.  زوجی  مقایسه 
ضریب نرمالیزه شده هر معیار حاصله از مقایسه دو دویی را نشان 
می دهد. به منظور تعیین رتبه ها، از نتایج اجرای مدل DPSIR و نتایج 
مصاحبه ها و رتبه بندی انجام شده توسط کارشناسان و مردم محلی 
معیارها، ضریب  اهمیت ضریب  تعیین  از  پس  است.  شده  استفاده 
این  در  گیرد.  قرار  مورد قضاوت  بایستی  اهمیت گزینه ها)پاسخ ها( 
مرحله نیز از مقیاس ارجحیت 9 کمیتی ساعتی استفاده شده است. 
در این مرحله درجه اهمیت گزینه نسبت به گزینه ای دیگر به صورت 
زوجی مقایسه می شود. این محاسبات و تعیین ضرایب اهمیت برای 
انجام شده است. شکل شماره دو نمودار مقایسه های  کلیه معیار ها 
ارجحیت گزینه ها در خصوص ارتقاء وضعیت معیار ها را نشان دهد. 
همانطور که در نمودار ارجحیت گزینه ها مشاهده می شود، به ترتیب 
اراضی  مدیریت  نمرود،  سد  حقابه  و  سطحی  آب  منابع  مدیریت 
زراعی و بهبود الگوی کشت، ایجاد و تقویت تشکل های محلی و 
برای  اقدامات آبخیزداری و حفاظت خاک دارای ارجحیت  اجرای 
با حوزه  رابطه  پایداری شهر گرمسار در  معیارهای  ارتقاء وضعیت 

آبخیز باالدست شهر می باشند.

شکل 2- مقایسه ارجحیت گزینه هادرخصوص ارتقاء وضعیت معیار ها
Figure2. Comparative of preferred responses for improvement of the criteria 
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نتيجه گيری
 همانطور که درمقدمه تشریح شد، شهر گرمسار را می بایست به 
عنوان شهر وابسته تعریف نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد که 
حیات شهر گرمسار به حوزه آبخیز حبله رود وابسته است. به منظور 

بررسی این فرضیه ابتدا با استفاده از نظرات اخذ شده در مصاحبه 
یافته های محیطی، مشکالت زیست محیطی و  ادبیات مروری و  و 
استفاده شد.   DPSIR ارزیابی  از مدل  اجتماعی شناسایی و سپس 
پایداری  نیرو های محرک و فشار که می تواند به عدم  این مدل  در 

جدول 1- فرآیند و ساختار سلسله مراتبی پایداری شهر گرمسار
Table1. The Hierarchy process and structure of sustainability of Garmsar City
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and social conflicts with upstream farmers (A9)
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Trend of urban and rural population of Garmsar(A11)
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پایداری شهر منتج شود مورد بررسی قرار گرفت در چارچوب  یا 
مدل در 5 مولفه شامل نیروی محرکه، فشار، وضعیت، تاثیر و پاسخ، 
بسیار  وابستگی  از  عبارتند  شاخص ها  این  شد.  تحلیل  و  انتخاب 
حیاتی گرمسار به آب رودخانه حبله رودکه از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار بوده و هر دو شاخص کیفیت و کمیت در پایداری شهر 
هم چنین  است.  موثر  دارند،  دوسویه  و  منطقی  ارتباط  که  گرمسار 
وابستگی اشتغال مردم حوزه به منابع زیستی از عوامل بسیار مهم در 
پایداری شهر گرمسار به عنوان عنصر فشار در این مدل تبین شد. 
به عنوان مهمترین مشکل و  در تحلیل وضعیت کمی و کیفی آب 
موثرترین محدودیت در گرمسار و توسعه پایدار شهری گرمسار و 
به عنوان مهمترین عامل وابستگی بین شهر و حوزه آبخیز باالدست 

در حال کاهش و از ناپایداری محسوس برخوردار است. این 
تغییرات با ساختار شکل گیری شهرستان گرمسار در تضاد بوده و 
موجب خروج جمعیت و بی ثباتی در پایداری شهر گرمسار می شود. 
به دلیل  پایدار دشت گرمسار  موانع پیش آمده در مسیر کشاورزی 
عدم مدیریت منابع آب باالدست وادامه روند روش های کشاورزی 
سنتی در دشت گرمسار، پایداری اشتغال این دشت و در نتیجه شهر 
عوامل  از  ناشی  اثرات  است..  ساخته  مواجه  چالش  با  را  گرمسار 
فشار و وضعیت مورد تحلیل نشان داد که یکی از مهمترین اثرات 
تغییرات کاربری و افزایش بهره برداری آب در حوزه آبخیز باالدست 

گرمسار، ایجاد تعارضات اجتماعی و نگرانی های کشاورزان و مردم 
و  مردم  با  برگزار شده  کارگا ه های  و  مصاحبه ها  در  است.  گرمسار 
مدیریت  شهرستان،  مدیران  و  مسئولین  با  مصاحبه  و  کارشناسان 
آب در حوزه آبخیز باالدست گرمسار به عنوان یکی از ضرورت ها 
در  موجود  اجتماعی  تنش های  است.  مطرح  مردم  اولویت های  و 
تغییرات کاربری  منابع آب و  به مدیریت  شهرستان گرمسار نسبت 
شهر  اجتماعی  ناپایداری  عوامل  مهمترین  از  باالدست،  در  اراضی 
اجرای مدل  از  نتایج حاصل  با  مطابق  و روستاهای گرمسار است. 
شد،  تشریح  معلولی  و  علت  روابط  تحلیل  نمودار  در  که  ارزیابی 
شش عامل 1- روند نزولی جمعیت شهر و افزایشی جمعیت حوزه 
آبخیز ،2- کاهش کمیت و کیفیت آب، 3-  افزایش تولید و انتقال 
اشتغال  روند  کاهش   -5 اجتماعی،  تعارضات  افزایش   -4 رسوب، 
مولد وابسته به کشاورزی، 6- کاهش جمعیت مولد روستایی، موثر 
بر شهر گرمسار موجب ناپایداری این شهر است. بر اساس مجموعه 

نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهادات ذیل ارائه می شود:
- بکارگیری مداوم نظرت ذینفعان از اولین مراحل تهیه مدل های 
تدوین راهبردهای پایدار شهری و مدیریت جامع حوضه های آبخیز 
باالدست تا مراحل اجرایی آن ها برای موفقیت بیشتر و پایدار شدن 

الزم و ضروری است.
- تدوین برنامه مشترک آب، کشاورزی و منابع طبیعی در حوضه 

جدول 2- تبیین ضریب اهمیت معیارها درمقیاس 9 کمیتی ساعتی
Table2. Determine the coefficient of the importance of criteria based on Saaty’s 9 degrees quantity method

معیار                                                        ضریب      ضریب نرمالیزه
  Normalized coefficient  Coefficient                                                   Criteria

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11

A11.002.002.002.002.000.502.002.002.002.002.001.6555070.1318

A20.501.002.002.002.002.002.003.002.002.002.001.7176680.13675

A30.500.501.002.003.003.002.003.003.002.003.001.7548490.13971

A40.500.500.501.003.003.002.005.004.005.005.001.8939890.15079

A50.500.500.330.331.002.003.004.002.003.003.001.2534510.09979

A62.000.500.330.330.501.002.003.006.003.003.001.3005160.10354

A70.500.500.500.500.330.501.003.002.002.002.000.8815910.07019

A80.500.330.330.200.250.330.331.002.002.002.000.5793740.04613

A90.500.500.330.250.500.170.500.501.004.002.000.5976110.04758

A100.500.500.500.200.330.330.500.500.251.003.000.5029420.04004

A110.500.500.330.200.330.330.500.500.500.331.000.4227920.03366

12,56029 1
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آبخیز باالدست به منظور تبیین اقدامات مؤثر زنجیره، تولید توزیع و 
اجرایی  اقدامات  اول  اولویت  در  باالدست  اراضی  در  آب  مصرف 
حوضه قرار دارد که منجر به حفظ زنجیره تولید و بهره برداری پایدار 

می شود
نیروهای مستعد محلی، و جوانان  - توصیه می شود که آموزش 
و زنان بومی در ایجاد مشاغل جایگزین متناسب با شرایط تولیدی 
کشاورزی و منابع طبیعی را در دستور اصلی کار خود قرار دهند. 
این آموزش ها می تواند ثبات جمعیت و همچنی توازن جمعیت در 

حوضه آبخیز حبله رود را حفظ نماید
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Abstract (Technical Note) 

Sustainability Analysis of Garmsar as a City Dependent to the Upstream Watershed 
Based on DPSIR Assessment Model 
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This paper has been developedis to discuss and analyze the stability of the city of Garmsar with a 
focus on integrated watershed management by understanding the factors affecting the sustainability of 
upstream watershed and analyze the relationships of cause and effect of urban sustainability in action with 
persistent factors of Hablehroud Basin. The issue of urban development without attention to its margin is 
meaningless. The twenty-first century faced with the controversial issue of sustainable development will 
be a priority for sustainable urban development. The issue of sustainability in urban planning is dependent 
on natural resources and biological capacity which does not paid sufficient attention. Urban strategies for 
the implementation and execution of static follower of the school of modernism and the need to interact, 
sustainable and vital urban watersheds that feed the city's vessels have not been addressed. The research is 
based on the descriptive analytical method and is based on observations and the field data. In this study, the 
DPSIR model that is an environmental assessment model and the evaluation analytical hierarchy process 
method is used to better determine the answers and options resulting from environmental assessment model. 

The results showed that Garmsar city as a city dependent on urban watershed is not sustainable, but the 
city of Garmsar watershed sustainability through the implementation of strategies appropriate to the natural 
resources is possible.

Keywords: Upstream watershed, Dependent city, Sustainability, DPSIR.
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