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چکیده
قرن بیست و یکم مواجه با بحث جدال انگیز توسعه پایدار با اولویت توسعه پایدار شهری خواهد بود .در برنامهریزیهای شهری به موضوع
پایداری شهرها ی وابسته به منابع طبیعي و زیستي پیراموني توجه کافي نشده است .مقوله توسعه شهر بدون توجه به حوزه آبخیز آن
بيمعني است .راهبردهای شهری بر پیادهسازی و اجرای طرحهای ایستا ،پیرو مکتب مدرنیسم پرداخته و به لزوم برقراری ارتباط متقابل،
پایدار و حیاتي حوزههای آبخیز شهری که در واقع رگهای تغذیه کننده شهر هستند ،پرداخته نشده است .این پژوهش با هدف اصلي
تبیین راهبردهای توسعه پایدار شهر گرمسار با محوریت مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز شهری از طریق شناخت عوامل موثر در پایداری
حوزه آبخیز شهری گرمسار و تحلیل روابط علي و معلولي پ ایداری شهری در کنش با عوامل پایداری حوزه آبخیز حبلهرود انجام شده
است .روش پژوهش توصیفي تحلیلي بوده و گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای و استفاده از اسناد ،مدارك
و مشاهده میداني برای ثبت اطالعات ،انجام شده است .بهمنظور ارزیابي و تحلیل اطالعات ،از مدل ارزیابي زیست محیطي  ،DPSIRاز
مدل  AHPبرای تعیین بهترین پاسخها و گزینههای منتج از مدل ارزیابي و از مدل  SWOTبرای تعیین بهترین راهبردهای توسعه پایدار
شهر گرمسار بهصورت تلفیقي استفاده شده است .نتایج بررسيها نشان داد که شهر گرمسار بهعنوان یک شهر وابسته به حوزه آبخیز

شهری از پایداری برخوردار نیست ،حوزه آبخیز شهری گرمسار به لحاظ تامین منابع زیستي و حیاتي حوضه ،از پایداری برخوردار نیست،
ولي حفظ پایداری حوزه آبخیز و شهر گرمسار از طریق پیادهسازی راهبردهای متناسب با منابع زیستي موجود امکانپذیر است .بر اساس
نتایج حاصله از تحلیل و ترسیم ماتریس راهبردی کمي و تحلیل ،هشت راهبرد اصلي شناسایي شده اولویتبندی شد و از بین آنان راهبرد
تدوین برنامه مشترك آب ،کشاورزی و منابع طبیعي در حوزه آبخیز شهری بهمنظور تبیین اقدامات موثر زنجیره تولید ،توزیع و مصرف آب
در اراضي باالدست در اولویت اول قرار گرفت.
واژههای کلیدی :ارزیابي زیستمحیطي ،برنامه راهبردی ،سمنان ،شهر وابسته ،مدیریت یکپارچه
مقدمه
با تشدید بحرانهای زیستمحیطي ،حفاظت از منابع
زیستي بهمنظور ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار در نیمه دوم
___________________________
* مسئول مکاتباتz.karkehabadi@yahoo.com :

قرن بیستم مورد توجه جدی مجامع بینالمللي قرار گرفت .بر
پایه گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سال ،2446
تقریباً تمامي عوامل تشکیلدهنده محیط زیست نظیر آب ،خاك
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و هوا تحت تأثیر فعالیتهای انسان و توسعههای شهری،
روستایي و صنعتي قرار گرفتهاند .از سال  6944به بعد در مورد
اینکه الگوهای فعلي و رایج توسعه از یک سو و رفتار و عملکرد
انسان شهری از سوی دیگر باعث بروز مشکالت زیست محیطي
و اکولوژیک مانند افزایش گرمای زمین و گازهای گلخانهای و
دگرگونيهای زیستي شده است .کنفرانس سازمان ملل در
مورد محیط زیست و توسعه ریو در سال  6992با صدور
قطعنامه زمین به این نتیجه رسید که چنین الگوی توسعهای
پایدار نخواهد ماند.
اجالس زمین در ریو بجز یک مقوله دستور کار  26با
شکست مواجه شد .هر چند بسیاری از قسمتهای این ماده که
به بحثهایي کالن چون اتمسفر ،اقیانوسها ،کشاورزی مي-
پردازد ،با این حال چند عنصر ویژه و خاص را در ارتباط با
مسایل شهری داراست که سالمت شهر ،مدیریت اسکان شهر،
زیرساختهای محیطي و دفع زباله از آن جمله هستند.
عليرغم خالءهای مهم در ابعاد اجرایي توصیه های ماده ،26
وجود چنین هشدارهایي در رابطه با مناطق شهری در قالب
بحث توسعه پایدار مهم است (.(6991 ،Drakakis-Smit
تدوین و تصویب راهبرد ملي توسعه پایدار از ضرورتهای
مطرح شده بهوسیله کلیه کشورها در کنفرانسهای بینالمللي
محیط زیست و توسعه است و جامعه بینالمللي در حال تدوین
سیاستهای جهاني برای اجرای دستور کار  26است
( .)2461 ،Ahmadiافزایش جمعیت شهری مقوله اول بحث
است .تا سال  2421میالدی ،جمعیت شهری جهان بالغ بر 4/4
میلیارد نفر خواهد بود .در سال  6924نسبت جمعیت شهری
فقط  62درصد و در سال  6904معادل  44درصد بود.
پیشبیني ميشود این شاخص در سال  2421به  14درصد
برسد .مک نیل معتقد است ،توسعه پایدار به میزان وسیعي با
شهر ارتباط پیدا ميکند .تفکر جدید سیاست و تصمیمات
جدید را ميطلبد (.)2462 ،Masnavi
توسعه پایدار شهری به عنوان بخش مهمي از توسعه پایدار
بر پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعي استوار است و
توسعه شهری بهعنوان جزئي از سیاستهای توسعه ملي در
راستای تحقق رشد اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعي حرکت
ميکند .توسعه پایدار شهری ،شهری را متبلور ميسازد که
دارای چارچوب ارزشي و اخالقي است و با استفاده از منابع
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مالي ،طبیعي و سرمایه اجتماعي ،رفاه اجتماعي را برآورده
ميکند و به این ترتیب پویایي و آسایش اجتماعي در روند
توسعه پایدار شهری را فراهم ميکند (.)2464 ،Akbarinasab
از طرف دیگر چنانچه میانگین تقاضای سرانه آب تغییر
نکند و جمعیت جهان بر اساس پیشبینيهای سازمان ملل به
نه میلیارد نفر در سال  2414برسد ،آبي که بشر استحصال
ميکند حدود  64244کیلومتر مکعب ،یعني حدود  09درصد
آبهای روان شیرین پایدار کره زمین خواهد بود ) Basteو
همکاران .(2462 ،کشورهایي که با کمبود منابع آب مواجه
هستند ،غالبا نیازهای روبه رشد شهرها و صنایع خود را با
کاهش سهم آب بخش کشاورزی و واردات غالت برای جبران
کاهش تولید محصوالت کشاورزی تامین ميکنند
(.)2461 ،Pourasghar
شهرها و مناطق شهری ،نماینده سامانههای متراکم و
پیچیدهای از خدمات به هم پیوستهاند .به این ترتیب ،آنها با
شمار فزایندهای از مسائل مسبب خطرپذیری بالیا روبهرو
هستند .ميتوان به عنوان بخشي از یک آرمان ،راهبردها و
سیاستها را برای پرداختن به هر یک از این مسائل ایجاد کرد
تا شهرها را هر اندازه که باشند و هر هویتي که داشته باشند،
بیشتر تابآور و قابل زندگي کرد .برخي از مهمترین علل
بهوجود آورنده بالیا عبارتند از :اثرات ناشي از تغییرات اقلیم
مانند افزایش سیلخیزی و خسارات سیل به شهرها و روستاها،
خشکسالي ،افزایش دمای هوا ،زنگ خطر نابودی حیات را در
زمین را به گوش رسانده است (.)2462 ،UNISDR
پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن ،مدیریت سامانههای آبخیز را
پیچیدهتر و حساستر کرده است .در امریکا طرح ملي مدیریت
یکپارچه با عنوان "برنامه آبخیز سالم "6در سال  2466تهیه و
ارائه شد .در کانادا برنامه ملي مدیریت یکپارچه آبخیزها در
چند ایالت و حوضه رودخانههای مختلف از جمله ایالت اونتاریو
( ،)2466بریتیش کلمبیا )2462( 2تهیه و به مرحله اجرا
گذاشته شد .طرح مدیریت حوضه رودخانه متوکا 9در نیوزیلند
در سال  2449تهیه شد و طي دوره  2449-2449به اجرا
درآمد .همچنین طرح مدیریت یکپارچه آبخیزها در کشور
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نیوزیلند در سال  2464تدوین و مرحله اجرایي آن شروع شد.
ترکیه در سال  2464برنامه ملي استراتژی مدیریت یکپارچه
آبخیزهای خود را با همکاری بانک جهاني تهیه کرد .با عضویت
هشت کشور منطقه هندوکش هیمالیا به مرکزیت کاتماندو در
نپال ،مرکز بینالمللي توسعه یکپارچه کوهستان 6از سال 6909
با هدف مدیریت خطر و مدیریت یکپارچه منابع آب ،پایش
تغییرات زیستمحیطي ،ارزیابي خدمات بومسازگان ،معیشت
پایدار و کاهش فقر و مدیریت یکپارچه علم بنیان نهاده شد .از
جمله برنامهها و پروژههای در دست اقدام در این مرکز ميتوان
به برنامه انسجام سازماني برای پایش جامع و هماهنگ منابع
طبیعي در جهت توسعه پایدار و حفاظت محیط اشاره کرد
( Sheikhو همکاران .)2461 ،موضوع مدیریت یکپارچه حوزه
آبخیز شهری در ایالت متحده آمریکا از برنامههای با اولویت
است .شهرسالیناس 2یکي از شهرهای ایالت کالیفرنیا است که
به منظور حفظ سالمت ،ایمني و رفاه ساکنان و جامعه ،کسب و
کار ،و برای حفاظت از منابع طبیعي اولین گزارش ساالنه
مدیریت حوزه آبخیز شهر را در سال  2462-2469تهیه کرده
است.
از طریق تدوین برنامه مدیریت حوزه آبخیز شهری ،هدف
شهر محافظت کیفیت آب با کاهش تخلیه آالیندهها و مدیریت
فرایندهای دیگری است که ميتواند سالمت حوضه را به خطر
اندازد ( .)2469 ،Petersenمدیریت یکپارچه حوزه آبخیز شهر
اونتاریو ،9از جمله نمونههای موردی بررسي شده در این
پژوهش است .سند مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز اونتاریو در
سه فاز شامل -6 :تبیین وضعیت مدیریت یکپارچه حوضه-2 ،
تعریف مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز اونتاریو و  -9بروز رساني
چارچوب مدیریتي حوزه آبخیز شامل چارچوب مدیریت آب و
چارچوب حسابداری آب است ( .)2464 ،Ontariبررسي گزارش
نشان داد که موثرترین راهکارهای مورد استفاده در حوزه آبخیز
اونتاریو برای پیادهسازی سامانه مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز
عبارتاند از-6 :تشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز
(نهادسازی) -2 ،اقداماتي برای تبیین و تدوین چارچوبهای
قانوني و اجرایي بر اساس درك فرصتها بهوسیله دستگاههای
4

the International Centre for Integrated MOuntain
)Development (ICIMOD
1
Salinas
3
Ontario

دولتي در رابطه با مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز (قانونگذاری)،
 -9شناخت و ایجاد فرصتهایي برای نهادهای محلي
(ظرفیتسازی و هماهنگي بینبخشي)
در این راستا رویکرد زیستبومي راهبردی برای مدیریت
یکپارچه منابع آب ،زمین و معیشت است که حفاظت و استفاده
پایدار از شیوههای متعادل را گسترش ميدهد .الگوهای ارائه
شده بهوسیله برنامه عمران ملل متحد ،در راستای افزایش
ظرفیتها و کمک به محیط زیست سالم بهکار رفته است و در
این راستا از کشورها حمایت ميکند .مدل مدیریت راهبردی
الزم است بر مبنای مدلي پویا برنامهریزی شود .زیرا حوزه
آبخیز از پویایي سیستمي برخوردار است ).)2442 ،Sterman
 Noormohammadiو همکاران ( )2461در پژوهشي
تحت عنوان نقش مشارکت در مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز ،بر
ضرورت مشارکت آبخیزنشینان و روستائیان در موفقیت
طرحهای آبخیزداری و نگهداری از طرحهای اجرا شده بهعنوان
یکي از اصليترین اجزای بومسازگان تاکید کردند .در این
پژوهش تاکید شده است که جامعه ميتواند در حل بحرانهای
محیطي و مسائل مربوط به حوزههای آبخیز از
سرمایهگذاریهای انجام شده بیشینه بهرهبرداری را کرده و
نقش مهم و تعیین کنندهای را در مدیریت یکپارچه حوزه
آبخیز ایفا کند Sobhani .و  )2461( Tajbakhshدر پژوهشي
به رابطه مدیریت یکپارچه وآمایش سرزمیني پرداختهاند و
مدیریت ناصحیح منابع و الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و
تغییرات شدید در کاربری که منجر به پیدایش بحرانهای
زیست محیطي شده است را نشان دادهاندMoslemi .
(،)2464
در پژوهشي ،مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز آب و خاك
هر کشور را زیربنای توسعه پایدار کشور تلقي کرده ،موفقیت در
حفظ این منابع ارزشمند را در انتخاب رویکردی جامع و
سیستمي در مدیریت واحدهای عکسالعمل هیدرولوژی و در
نظر داشتن روابط متقابل اجزاء مختلف سامانه آبخیز
ميشناسد )2464( Ebrahimi .در پژوهشي مدیریت یکپارچه
آبخیزداری را بهعنوان ابزاری برای مدیریت منابع آب و توسعه
بهمنظور کنترل روند افزایش تخریب خاك و شدت سیلخیزی
در کشور مورد بررسي قرار داده است و برنامههای مدیریتي
صرفا دولتي را عامل ناکامي و عدم توفیق معرفي کرده ،بر نقش
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مردم در این فرایند تاکید ميکند )2464( Zorratipour .در
پژوهشي نقش مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز را بهعنوان
ابزاری در جهت نیل به توسعه پایدار منابع طبیعي مورد بررسي
قرار داده است و ایران را بهعنوان هفتمین کشور از نظر وقوع
فجایع مهم و بهخصوص سیالب که ساالنه  9/1میلیون نفر را
تحت تاثیر قرار ميدهد ،معرفي ميکند .این پژوهش بر آن
تاکید دارد که اگرچه کارهای مختلفي برای مقابله با خطرات و
کاهش خسارات ناشي از سیل در سراسر حوزههای آبخیز انجام
ميشود ،اما تاکید ميکند ،مدیریت یکپارچه حوضه مهمترین
خروجي آن رواناب است و ميتواند اثر زیادی در پیشگیری در
مقابله با اثرات سیالب و رسیدن به توسعه پایدار داشته باشد.
 Hemmatiو  )2464( Motamedvaziriدر پژوهشي به
موضوع مدیریت رواناب شهری با استفاده از روش مدلسازی
سیالب شهری 6در حوزه آبخیز شهر سمنان پرداختهاند .نکته
دارای اهمیت در این پژوهش ،تمرکز بر اهمیت حوزه آبخیز
شهری بهمنظور حل بالیای منتج از عدم مدیریت حوزه آبخیز
باالدست و اهمیت آن در نظام برنامهریزی شهری است.
 Nasrabadiو همکاران ( )2464در پژوهشي ،مدیریت
یکپارچه حوزههای آبخیز شهری را بهعنوان گامي در راستای
مدیریت سیالب برشمرده و بر ضرورت و اهمیت مبحث
آبخیزداری شهری تاکید کردند.
م وضوع پایداری شهر ،شهر پایدار و توسعه پایدار شهری از
جمله موضوعاتي است که در پژوهشهای مختلف در کشور و
در سال های اخیر به آن پرداخته شده است .بهعنوان مثال
 Seyedalyanو همکاران ( )2464با موضوع توسعه فضای
زیرسطحي بارویکرد توسعه پایدار شهری Eshaghi ،و Azadi
( )2461با عنوان تاثیر رشد شهرها بر محیط زیست و توسعه
پایدار Moeini ،و  )2461( Baghdadiبا عنوان نقش
کاربریهای سازگار در دهکدههای شهری در راستای توسعه
پایدار Delijani ،و  )2461( Kiaبا عنوان گردشگری رویکردی
نوین در توسعه پایدار شهری Ghanbari ،و Bavandpur
( )2461با عنوان برنامهریزی توریسم شهری با تأکید بر توسعه
پایدار شهر کرمانشاه Fayazi ،و همکاران ( )2461با عنوان
مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار شهری در شهرسازی،
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 )2461( Shafeiبا عنوان شهرسازی و توسعه پایدار شهر،
 Abediو  )2461( Soltaniبا عنوان "از ردپای اکولوژیک تا
شهر پایدار" Gharakhlou ،و همکاران ( )2469ارزیابي
پایداری اکولوژیکي شهر با روش جای پای اکولوژیک،
 )2461( Afshounبا عنوان نظریهها و دیدگاهها در زمینه
توسعه پایدار شهری Bujaryan ،و  )2461( Kabiryanبا
عنوان مفهوم شهرسازی پایدار و محیطزیست شهری در
معماری Shiranian ،و  )2461( Saraeiبا عنوان عوامل و
شاخصهای موثر در توسعه پایدار شهری با تأکید بر توسعه
فیزیکي Modirshanehchi ،و  )2461( Saffarzadehبا
عنوان محیط زیست و توسعه پایدار شهری با تاکید بر استفاده
بهینه از آب Kameli ،و  )2461( Mikaeiliبا عنوان مدیریت
شهری با توجه به توسعه پایدار )2464( Mo'tamedi ،با عنوان
برنامهریزی شهری بر اساس توسعه پایدار به موضوع شهر
پایدار ،توسعه پایدار شهر پرداختهاند.
بررسي این پژوهشها نشان داد که در قریب به اتفاق
مطالعات انجام شده موضوع پایداری شهر صرفا از زاویه محدوده
شهری بررسي شده است و همچنین مطالعات مرتبط با منابع
طبیعي و آبخیزداری صرفا از مدلهای محاسباتي برای
برآوردهای سیل ،خشکسالي و یا مدیریت منابع طبیعي در
حوزه آبخیز با ضعف جامعنگری و توجه به پایداری شهرها در
راستای پایداری حوزه آبخیز انجام شده است.
عليرغم موضوعات مطرح شده ،نگاه ابزاری به مدیریت
یکپارچه حوزه آبخیز با هدف مدیریت منابع آب و توسعه،
نگاهي درست نیست و باید به راهبرد مدیریت یکپارچه بهعنوان
یک رهیافت و دانش نوین که ميتواند ابزارهای بسیاری را در
خود جای دهد پرداخته شود .در نظام برنامهریزی شهرها یا
حوزههای آبخیز شهری ،ارتباط مشخصي تعریف نشده است.
نمونههای موردی بررسي شده در تجارب جهاني نشان ميدهد
که در برنامهریزیهای شهری ،پایداری شهر در ارتباط مستقیم
با برنامهریزی جامع حوزه آبخیز شهری ،مورد تاکید است.
شهر گرمسار که در فاصله  94کیلومتری شرق تهران بزرگ
واقع شده ،در مجاورت یکي از بزرگترین بیابانهای جهان و در
حوزه آبخیز حبلهرود قرار گرفته است .آبخیز حبلهرود دارای
مشکالت طبیعي و انسانساخت زیادی در زمینه منابع آب و
خاك (از جمله پایین رفتن سطح آبهای زیرزمیني با برداشت
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ساالنه حدود  214میلیون مترمکعب در سال از قنات و چاههای
حفر شده ،کاهش کیفیت آب و افزایش امالح و شوری آن،
کاهش کیفیت خاك زراعي و شوری اراضي ،کاهش
حاصلخیزی خاكهای دشت گرمسار ،بروز سیالب ،بیابانزایي،
تصرفات اراضي ملي در عرصههای باالدست رودخانه ،چرای
بیش از حد دام ،تبدیل مراتع به دیمزارهای کم بازده ،تخریب
جنگل ،توسعه شهرنشیني و توسعه صنعتي) است .میانگین
متوسط بلندمدت جریانات سطحي وارده به دشت گرمسار بالغ
بر  244میلیون مترمکعب در سال است .بهدلیل وقوع پدیده
خشکسالي طي سالهای گذشته میانگین ساالنه این جریان

جلد  ،9شماره 6991 ،4
(Mahini

سطحي به  644میلیون مترمکعب تنزل یافته است
و همکاران.)2464 ،
با توجه به روند رشد جمعیت شهرستان گرمسار و واقع
شدن این شهر در نقطه راهبردی اتصال به کالن شهر تهران و
نقش کشاورزی و صنعت در اقتصاد این شهر ،آستانه پایداری
شهر وابسته به منابع زیست محیطي آن است .این سوال مطرح
ميشود که پایداری شهر گرمسار بر اساس وابستگي مطلق آن
به حوزه آبخیز حبلهرود بهعنوان حوزه آبخیز شهری در چه
وضعیتي است؟

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز حبلهرود در ایران

مسئلهای که در این پژوهش بر آن تاکید ميشود،
ناپایداری شهر بهدلیل فقدان رابطه منطقي زیستي و طبیعي
محاط بر شهر است .در حوزه آبخیز شهر گرمسار تعادل
بومشناختي بین تولید و مصرف منابع زیستي با تغییر اقلیم و
کاهش منابع از یک طرف و تغییرات کاربری اراضي و اختالل
در سامانه هیدرولوژیکي رودخانه حبلهرود از طرف دیگر،
موجب تهدید منابع حیاتي شهر گرمسار شده است .در حاليکه
جمعیت گرمسار رو به افزایش و تغییرات ناموزون حوزه آبخیز
شهری بیشتر شده است .رشد جمعیت شهری با افزایش
نیازهایي مواجه است که بر پایه منابع آب و خاك حوزه آبخیز
حبلهرود استوار است .با نگاهي به وضعیت حوزه آبخیز حبلهرود
و صرفا با تاکید بر شاخص منابع آب سطحي که در طي 94

سال گذشته  94درصد از میزان آن کاسته شده است ،ميتواند
به عدم توازن نیازهای زیستي شهرستان با منابع محیطي حوزه
آبخیز آن منتج شود .در این میان برنامه راهبردی برای کاهش
اثرات تغییر اقلیم و همچنین ،مدیریت بهینه منابع زیستي در
باالدست حوزه آبخیز گرمسار و همچنین در شهر گرمسار که
در آن سازمانها و مردم نقش و مسئولیت خود را ایفا کنند،
تدوین نشده است .مهمترین سوال این پژوهش بر این استوار
است که رابطه راهبردی پایداری شهر با حوزه آبخیز شهری
محاط بر آن چیست؟
این پژوهش برنامه راهبردی پایداری شهر گرمسار را بر
اساس برقراری رابطه منطقي شهر و طبیعت در مرز حوزه
آبخیز شهری ارائه ميدهد .تحلیل شاخصهای پایداری ،رابطه
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هر شاخص با اصول توسعه پایدار شهری از موضوعات کلیدی
در این پژوهش است .نوآوری این پژوهش در ترکیب دو دانش
برنامه ریزی شهری و مدیریت حوزه آبخیز با استفاده ترکیبي از
سه مدل  ،DPSIRتحلیل سلسله مراتبي و مدل برنامهریزی
راهبردی به منظور تحلیل پایداری شهر در ارتباط با حوزه آبخیز
شهری است.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :محدوده مورد مطالعه در این پژوهش
در حوزه آبخیز حبلهرود واقع شده است .حوزه آبخیز حبلهرود
با وسعت  6211944هکتار در محدوده جغرافیایي ' 94˚ 21تا
' 91˚ 14عرض شمالي و ' 16˚ 99تا ' 19˚ 40طول شرقي
واقع شده است (شکل  .)6شهرستان گرمسار در قدیم یکي از
قصبات مهم و آباد ری بوده و تا چندی پیش یکي از بخشهای
تابع تهران محسوب ميشد .این شهرستان که در 664
کیلومتری جنوب شرقي تهران واقع است از شمال به فیروزکوه
و دماوند و از شرق به آرادان و از طرف جنوب به استان اصفهان
و از مغرب به ورامین و قم محدود است .شهر گرمسار در '64
˚ 91تا ' 91˚ 62عرض شمالي و ' 12˚ 22تا ' 12˚ 0طول
شرقي استقرار یافته است.
روش پژوهش :با توجه به اینکه پژوهش در محیطي پویا و با
روابط غیرخطي انجام شده است و یک حوزه آبخیز و یک شهر
بهمثابه یک اندام زنده تلقي ميشود ،پارادایم این پژوهش
مبتني بر پارادایم نظریه پیچیدگي 6است .از آنجائي که موضوع
مدیریت یکپارچه در حوزههای مطالعاتي شهری و طبیعي در
اولویتهای برنامههای توسعه کشور قرار دارد ،جهتگیری این
پژوهش کاربردی است .رویکرد حاکم بر فضای پژوهش قیاسي
استقرایي است .با توجه به لزوم تحلیل دادههای کمي و کیفي،
روش پژوهش ترکیبي است .روش جمعآوری اطالعات در این
پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای و استفاده از اسناد و
مدارك و مصاحبههای باز ،جلسات بحث گروهي انجام ميشود.
روش نمونهگیری در این پژوهش روش هدفمند یا قضاوتي
است .مدلهای مختلفي برای ارزیابي اثرات زیستمحیطي
استفاده شده است .یکي از مدلهای بررسي شده ،مدل فشار-
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وضعیت-اثر-پاسخ 2است که بهوسیله سازمان توسعه و
همکاریهای اقتصادی 9در سال  6994طراحي و رایج شد .این
مدل اطالعات اقتصادی ،اجتماعي ،وضعیت یا کیفیت زیست
محیطي و پاسخ جامعه را سازماندهي ميکند .در این پژوهش،
پایداری شهر گرمسار بهعنوان یک شهر وابسته به حوزه آبخیز
باالدست شهری با استفاده تلفیقي از مدل  DPSIRو مدل
فرایند تحلیل سلسله مراتبي مورد تحلیل قرار گرفت .سپس با
استفاده از مدل  SWOTراهبردهای پایداری شهر در کنش با
حوزه آبخیز باالدست تبیین شد .مدل  DPSIRجامعترین مدل
مورد تایید آژانس محیط زیست اروپا برای ارزیابي زیست
محیطي به منظور تحلیل روابط علت و معلولي از طریق تحلیل
پنج عامل نیروی محرکه ،فشار ،وضعیت ،اثر و پاسخ است.
بهمنظور انتخاب بهترین گزینه و پاسخ بر اساس نتایج مدل
ارزیابي زیستمحیطي ،از مدل تحلیل سلسله مراتبي استفاده
شده است .این مدل که اولینبار بهوسیله توماس ال ساعتي
( )6904مطرح و بر اساس مقایسههای زوجي بنا نهاده شده
است ،امکان بررسي سناریوهای مختلف را به مدیران ميدهد.
فرا یند ارزیابي همه جانبه زیست محیطي بایستي در قالب یک
مدل مفهومي ارائه شود تا اطالعات گردآوری شده و تحلیلها،
پاسخگوی پرسشهای اساسي پژوهش باشند .این پرسشها
عبارتند از:
4
 -6وضعیت فعلي محیط زیست چگونه است؟ وضعیت  ،شرایط
و جریانات زیست محیطي در کدام مسیر قرار دارند؟
 -2چرا و چگونه این اتفاق افتاده است؟ علتهای انساني و
طبیعي این تغییرات یا نیروی محرکه 1و فشارها 1کدامند؟
4
 -9برای حفظ محیط زیست چه کاری باید انجام و چقدر موثر
است؟ پاسخها0؟
با استفاده از مدل  DPSIRو از طریق تحلیل شاخصهای
پایداری حوض ه در رابطه با شهر گرمسار با ترسیم روابط علت و
معلولي عوامل ناپایداری پرداخته شده است .به این منظور ابتدا
2

)Pressure, State, Impact, Response (PSIR
Organization for economic co-operation and
development
4
)State (S
5
)Driving force (D
6
)Pressure (P
7
)Impact (I
8
)Respnce (R
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با استفاده از نظرات اخذ شده در مصاحبه و ادبیات مروری و
یافتههای محیطي ،مشکالت زیست محیطي و اجتماعي
شناسایي و سپس در چارچوب مدل تحلیل شد.
نتایج و بحث
نیروی محرکه :بر اساس نتایج مصاحبه و بررسيهای میدداني،
دو نیروی محرکه جمعیدت و اشدتغال وابسدته مدورد بررسدي و
تحلیل قرار گرفت .مولفه جمعیت نشان ميدهد که حوضه مورد
مطالعه از رشدد جمعیدت برخدوردار اسدت و بده لحداظ نیدروی
محرکه ،جمعیت شاخص اساسي در حوضه محسدوب مديشدود.
همچنین ،بررسدي هدا در خصدوص مولفده وابسدتگي بده مندابع
زیستي حوضه به لحداظ اشدتغال نشدان داد کده سدهم اشدتغال
بخش کشاورزی در کدل حوضده  16درصدد ،سدهم صدنعت 21
درصد و سهم خدمات  24درصد از کل اشدتغال اسدت .تحلیدل
ارقام نشان ميدهد که شهرسدتان فیروزکدوه بدا  19/69درصدد
بیشترین سهم اشتغال در بخش کشاورزی و پدس از آن دماوندد
با  14/12درصد ،گرمسار با  94/42درصدد ،سدمنان بدا 94/02
درصد را به خود اختصاص دادهاند .شهرسدتانهدای فیروزکدوه و
دماوند در باالدست حدوزه آبخیدز بدهعندوان حدوزههدای آبخیدز
شهری گرمسار شناخته ميشوند.
با تحلیل وابستگي اشتغال حدوزه آبخیدز شدهری مديتدوان
عامل حرکت را در حوضه و تاثیرگذاری آن را بررسدي کدرد .در
تحلیدل وابسدتگي حوضده بده مشداغل ،مشداهده مديشدود کدده
شهرستانهای فیروزکدوه و دماوندد در باالدسدت شدهر گرمسدار
دارای بیشترین وابستگي به اشتغال در بخش کشاورزی و مندابع
آب مورد نیاز در پاییندست یا بهعبارتي شهر گرمسدار اسدت .از
طرف دیگر ،شهرستان گرمسدار در موقعیدت مشدابه بدا اشدتغال
 94/42درصدی به بخش کشاورزی ،بهعنوان شهرستان وابسدته
به حوزه آبخیز به لحاظ اشتغال ،شناخته مديشدوند .بده لحداظ
تحلیل وابستگي ساکنین حوضه به منابع زیستي ،ندوع اشدتغال
در واحدهای هیدرولوژیکي نیز بررسي شدده اسدت و بدهترتیدب
زیرحوزههای آبخیز عبدالهآباد با  94درصد ،بنکوه با  04درصدد،
گورسفید  49درصد ،مزداران  19درصدد ،نمدرود بدا  14درصدد
بیشترین سهم اشتغال در بخش کشاورزی را دارا ميباشند.
فشار :بر اساس تحلیل صدورت گرفتده بدر اسداس مولفدههدای
نیروی محرکده ،دو مولفده تغییدرات کداربری اراضدي و افدزایش
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مصرف آب بهعندوان مهمتدرین عوامدل فشدار در حدوزه آبخیدز
حبلهرود شناخته شدند .بررسيها و مطالعات میداني و اسدنادی
در این پژوهش در خصوص تغییرات کداربری اراضدي نشدان داد
که کاربری کشاورزی در طي دوره  6919تدا  6909در منطقده
دارای رشد بوده است .به این صورت که در دوره زمداني -6914
 6919حدددود  29هددزار هکتددار و همچنددین ،در دوره زمدداني
 6914-6909نیز حدود هفت هزار هکتار بر وسعت زمدینهدای
کشاورزی و آیش افزوده شده اسدت کده مجموعدا رشدد اراضدي
کشاورزی معادل  91درصد است .کاربری اراضدي کشداورزی در
محدوده معادل  9/92درصد کل مساحت حوزه آبخیز حبلدهرود
است .همچنین ،کاربری مرتع کده  02درصدد سدطح حوضده را
شامل ميشود ،در طي دوره  6919تدا  6909در حدوزه آبخیدز
حبلهرود دارای کاهش بوده است .بده ایدن صدورت کده در دوره
زماني  6919-6914حدود  21هزار هکتار از مراتع و همچنین،
در دوره زماني  6914-6909نیزحدود دو هزار هکتار از وسدعت
مراتددع کاسددته شددده اسددت و در مجمددوع معددادل  4/42درصددد
کاهش داشته اسدت ) Mahiniو همکداران .)2461 ،بررسدي هدا
نشان ميدهد که کاربری شهری که  4/2درصد سطح حوضده را
شامل ميشود ،در طي دوره  6919تدا  6909در حدوزه آبخیدز
حبلهرود دارای رشد بدوده اسدت .بده ایدن صدورت کده در دوره
زماني  6919-6914حدود یک هزار هکتار و همچنین ،در دوره
زماني  6914-6909نیزحددود  2044هکتدار بده ایدن کداربری
افزوده شده است که مجموعا معدادل  11درصدد رشدد را نشدان
ميدهد.
از مهمترین دالیل تغییدرات کداربری اراضدي مديتدوان بده
افزایش تعداد پمپاژ از رودخانه حبلهرود و تصرف اراضي حاشدیه
رودخانه و تغییر کاربری دیدم بده آبدي و توسدعه باغدات ،تغییدر
الگوی کشت از زراعت آبي به باغات سیب و افزایش قابل توجده
چاههای آب اشاره کرد که بازخورد افزایشي روی نتدایج مخدرب
فرسایش و رسوب ،سیل ،هدر رفت مواد مغذی خداك ،خسدارت
وارده به حوضه و ناپایداری بومشناختي نسبت به سالهای قبدل
خود داشته ،هرسال این عوامل مخرب تشدید شدده اندد .مولفده
افزایش مصرف آب از طریق بررسي معیارهای کمیت و کیفیدت
آب مورد بررسي قدرار گرفدت و نتدایج نشدان داد کده در حدوزه
آبخیز حبلهرود ،پنج دشت مهم (سفره آب زیرزمیني) ایدوانکي،
ورامین ،گرمسار ،فیروزکوه ،هومند-آبسرد و سدرخه وجدود دارد.
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به جزء فیروزکوه از وضعیت برداشت متعادل برخوردار است ،در
چهار سفره دیگر حجدم سدفره آب زیرزمیندي در حدال کداهش
مي باشند .بیالن آب زیرزمیني بدرای ایدن حوضده در طدول 69
سال (از سدال  41تدا  )94اسدتخرا و نتدایج نشدان داد کده در
دشت گرمسار ،از سال  42تا  94افت تجمعي سطح ایستابي بده
 -21/49متر رسیده است .به طور متوسط ،این دشت هرساله بدا
کاهش  94سانتيمتدری سدطح ایسدتابي سدفره آب زیرزمیندي
مواجه ميباشد.
در دشت ایوانکي ،از سدال  10تدا  94افدت تجمعدي سدطح
ایستابي به  -94/90متر رسیده است .به طور متوسط ،این دشت
هددر سدداله بددا کدداهش  6/41متددری سددطح ایسددتابي سددفره آب
زیرزمیني مواجه ميباشد .در دشت ورامین ،از سدال  14تدا 94
افت تجمعي سطح ایستابي به  -91/40متر رسیده است .بهطور
متوسط ،ایدن دشدت هدر سداله بدا کداهش  6/99متدری سدطح
ایستابي سفره آب زیرزمیني مواجه ميباشد .در دشدت هومندد-
آبسددرد ،از سددال  41تددا  94افددت تجمعددي سددطح ایسددتابي بدده
 -94/94متر رسیده است .بهطور متوسط ،این دشت هر ساله بدا
کاهش  6/94متری سطح ایستابي سفره آب زیرزمیندي مواجده
ميباشد .در دشت سرخه ،از سال  41تا  94افت تجمعي سدطح
ایستابي به  -60/42متر رسیده است .به طور متوسط ،این دشت
هر ساله با کاهش  01سدانتيمتدری سدطح ایسدتابي سدفره آب
زیرزمیني مواجه ميباشد .بنابراین دو مولفه مذکور از مهمتدرین
مولفهها برای ناپایداری شدن حوضده و ایجداد اثدرات منفدي در
حبلهرود و به تبع آن شهرگرمسار است.
وضعیت :بر اساس نتایج بحثهای گروهي و مصاحبهها در
تحلیل نگراني از وضعیت شهر گرمسار و حوزه آبخیز حبلهرود و
انجام تحلیل مشارکتي روابط علت و معلولي حاکم بر مدل
مبتني بر تحلیل اثرات منتج از مولفههای فشار ،سه مولفه
منابع آب ،کیفیت آب و رسوب و کاهش حاصلخیزی خاك
بهعنوان مهمترین معیارهای سنجش وضعیت در حوزه آبخیز
حبلهرود شناخته شدند .شاخصهای کیفیت آب سطحي و
زیرزمیني برای مصارف شرب و کشاورزی ،بیالن آب زیرزمیني،
حجم رواناب و تولید رسوب و کاهش حاصلخیزی ،مورد بررسي
قرار گرفت .تغییرات حجم رواناب را در طي سالهای اخیر در
سه ایستگاه بنکوه ،رامه و کیالن نشان ميدهد در طي سالهای
اخیر در این سه ایستگاه حجم رواناب روند کاهشي داشته
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است .حجم رواناب ایستگاه بنکوه در سال آبي  19-14در حدود
 941میلیون مترمکعب بوده در حاليکه در سال آبي 09-94
به  691میلیون مترمکعب رسیده است .حجم رواناب ایستگاه
رامه در سال آبي  14-10در حدود پنج میلیون مترمکعب بوده
در حاليکه در سال آبي  94-09به حدود دو میلیون مترمکعب
رسیده است .حجم رواناب ایستگاه رامه در سال آبي  44-41در
حدود  64میلیون مترمکعب بوده در حاليکه در سال آبي -94
 09به حدود  9/1میلیون مترمکعب رسیده است که ميتواند
نشان از تغییر اقلیم و خشکسالي همچنین افزایش بهرهبرداری
آب از سرشاخههای این رودخانه باشد .مجموعه بررسيها نشان
ميدهد که ساالنه  99میلیون مترمکعب حجم ذخیره آبخوان
با توجه به افزایش مصرف نسبت به میزان تغذیه سفره ،کاهش
ميیابد.
برای محاسبه شاخص کیفیت آبهای سطحي برای مصرف
شرب ،نسبت غلظت متغیرهای مختلف کیفیت آب به بیشینه
غلظت مجاز متغیرها در استاندارد ملي آب شرب کشور محاسبه
شد .در نهایت ،نتایج شاخص کیفیت آب 6برای تمام نمونههای
اندازهگیری شده در ایستگاههای هیدرومتری نشان ميدهد که
کیفیت آب شرب حوزه آبخیز حبلهرود از عالي در باالترین
بخشهای حوزه آبخیز در باالدست سد نمرود تا بسیار ضعیف
در بخش هایي از شهرستان گرمسار در محدوده غربي شهر
گرمسار و شهر ایوانکي مشاهده ميشود .همچنین ،این نتایج با
کمي افزایش برای محدوده غربي شهر گرمسار در خصوص
کیفیت آب زیرزمیني نیز ارزیابي شده است .با کاهش جریان
آبي و افزایش مصرف آب و افزایش فرسایش ،این روند رو به
گسترش برای محدوده جنوبي حوضه و بهخصوص دشت
گرمسار است .بهمنظور بررسي کاهش حاصلخیزی ،میزان
تجمعي نیترات+نیتریت و فسفر خروجي مشاهداتي به تن در
سال بررسي شد .در ایستگاه بنکوه بین سالهای  19الي  94در
حدود  6901تن نیترات و نیتریت از حوضه خار شده که این
نشان از کاهش حاصلخیزی خاكهای این حوضه دارد (آمار
شرکت آب و فاضالب استان سمنان) .بین سالهای  19الي 94
در ایستگاه بنکوه ،در حدود  914تن فسفر از این ایستگاه خار
شده است .این فرایند عالوه بر اینکه کیفیت آب پاییندست را
)Water Quality Index (WQI
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کاهش ميدهد ،باعث کاهش حاصلخیزی خاك باالدست مي-
شود .همچنین ،میزان مصرف انواع کود را باال ميبرد .میزان
تجمعي رسوب مشاهداتي به میلیون تن در سال در سه ایستگاه
بنکوه ،رامه و کیالن نشان ميدهند که از سال  6919تا 6994
در ایستگاه بنکوه تقریباً  20میلیون تن ،در ایستگاه رامه بین
سالهای  14تا  94تقریباً پنج میلیون تن و همچنین ،بین
سالهای  44تا  94در ایستگاه گیالن تقریباً سه میلیون تن
رسوب خار شده است .این مقدار رسوب ،از بهترین خاكهای
کشاورزی بوده است .عالوه بر آن هزینه الیروبي انهار و سدها را
نیز به هزینههای موردمطالعه اضافه ميکند.
اثرات :با مصرف بیش از اندازه و نامتناسب منابع آبي در بخش
شمالي حوزه آبخیز حبلهرود و بهخصوص حوزه آبخیز شهری
گرمسار که در شاخص مصرف آب در مولفه فشار به آن اشاره
شد ،نظام اشتغال بخش جنوبي و گرمسار را به شدت تحت
تاثیر قرار داده است .وضعیت اشتغال در گروههای عمده
فعالیتي شهرستان گرمسار نشان ميدهد که اشتغال در بخش
کشاورزی در سالهای  6901 ،6941و  6994بهترتیب معادل
 29 ،92و  26درصد را شامل شده است .از سال  6941تا
 6901طي  64سال جمعیت معادل ساالنه  6/4درصد رشد
داشته است ،در حاليکه وابستگي به اشتغال در بخش
کشاورزی  66درصد کاهش یافته است .این روند طي سال
 6901تا  6994نیز مشاهده ميشود .گروههای فعالیتي وابسته
به صنعت و معدن در سالهای  6901 ،6941و 6994
بهترتیب معادل  94 ،24و  20درصد است.
آمار نشان مي دهد که مشاغل وابسته به صنعت و معدن از
سال  6941تا  64 ،6901درصد رشد داشته و از گروه فعالیتي
کشاورزی پیشي گرفته است .البته در سال  6994این گروه
شغلي نیز کاهش شش درصدی را نشان ميدهد .در گروه
فعالیت خدماتي ،در سالهای  6901 ،6941و  6994بهترتیب
معادل  46 ،49و  49درصد را شامل ميشود .این آمار نشان
ميدهد گرایش اشتغال در بخش خدمات از سال 6941
تغییری نداشته است ،اما از سال  6941تا  6994رتبه نخست
اشتغال را در اختیار دارد .تفاوت دوره آماری  6941-6901و
 6901-6994در رشد جمعیت فعال است .آمار سال 6994
نشان مي دهد که کل جمعیت نیز روند کاهشي و از نرخ رشد
ساالنه منفي سه درصد برخوردار بوده است .در مقایسه با رشد
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متوسط حوضه حبلهرود که معادل  6/4درصد است ،نشان
ميدهد که جمعیت شهرستان نسبت به حوضه دارای روند
کاهشي است و تحلیل اشتغال حوضه نشان ميدهد که با
اشتغال  16درصدی بخش کشاورزی و کاهش  66درصدی
اشتغال کشاورزی شهرستان گرمسار در  61سال گذشته ،موانع
پیش آمده در مسیر کشاورزی پایدار دشت گرمسار بهدلیل عدم
مدیریت منابع آب باالدست و اصالح روشهای کشاورزی دشت
گرمسار ،پایداری اشتغال این دشت و در نتیجه شهر گرمسار با
چالش جدی روبهرو است .یکي از مهمترین اثرات تغییرات
کاربری و افزایش بهرهبرداری آب در حوزه آبخیز شهری
گرمسار ،ایجاد تعارضات اجتماعي و نگرانيهای کشاورزان و
مردم گرمسار است .در مصاحبهها و کارگاههای برگزار شده با
مردم و کارشناسان و مصاحبه با نماینده مردم گرمسار ،آرادان و
ایوانکي در مجلس شورای اسالمي ،مدیریت آب در حوزه آبخیز
شهرستان گرمسار بهعنوان یکي از ضرورتها و اولویتهای
مردم مطرح شده است.
پاسخ :در این مولفه ،اقدامات انجام شده و اقداماتي که بایستي
برای پاسخ به بهبود وضعیت موجود انجام شود ،با مشارکت
دستاندرکاران کلیدی و مطلع حوضه شناسایي شد .این چهار
اقدام اصلي عبارتند از -6 :اقدامات مدیریت منابع آب سطحي و
ساماندهي حقابه از سد نمرود -2 ،اجرای اقدامات مدیریت
اراضي زراعي و بهبود الگوی کشت ،حفاظت خاك و آبخیزداری
در حوزه آبخیز شهرستان گرمسار -9 ،اقدامات آبخیزداری و
حفاظت خاك و  -4ایجاد و تقویت تشکلهای مردمي و جلب
مشارکت در برنامهریزی و اجرا بهمنظور تعیین میزان اهمیت و
اولویتسنجي این چهار اقدام ،از مدل تحلیل فرایند سلسله
مراتبي استفاده شد .جدول  6فرایند سلسله مراتبي پایداری
شهر گرمسار را بر اساس معیارها و گزینههای اقدام نشان
ميدهد.
مطابق با روش تحلیل فرایند سلسله مراتبي ابتدا معیارها
بر اساس مقیاس نه کمیتي توماس ال ساعتي ،مقایسه زوجي
شدهاند .بهمنظور تعیین رتبهها ،از نتایج اجرای مدل  DPSIRو
نتایج مصاحبهها و رتبهبندی انجام شده بهوسیله کارشناسان و
مردم محلي استفاده شده است .پس از تعیین اهمیت ضریب
معیارها ،ضریب اهمیت گزینهها (پاسخها) بایستي مورد قضاوت
قرار گیرد .در این مرحله نیز از مقیاس ارجحیت نُه کمیتي
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ساعتي استفاده شده است .در این مرحله درجه اهمیت گزینه
نسبت به گزینهای دیگر بهصورت زوجي مقایسه ميشود .این
محاسبات و تعیین ضرایب اهمیت برای کلیه معیارها انجام
شده است .شکل  2مقایسههای ارجحیت گزینهها در خصوص
ارتقاء وضعیت معیارها را نشان دهد .همانطور که در شکل
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مشاهده ميشود ،بهترتیب مدیریت منابع آب سطحي و حقابه
سد نمرود ،مدیریت اراضي زراعي و بهبود الگوی کشت ،ایجاد و
تقویت تشکلهای محلي و اجرای اقدامات آبخیزداری و
حفاظت خاك دارای ارجحیت برای ارتقاء وضعیت معیارهای
پایداری شهر گرمسار در رابطه با حوزه آبخیز شهری هستند.

جدول  -1فرایند سلسله مراتبي پایداری شهر گرمسار را بر اساس معیارها و گزینههای اقدام
هدف

معیار
جمعیت شهری و روستایي حوزه آبخیز حبلهرود به
تفکیک شهرستان و زیرحوزههای آبخیز ()A6

پایداری
شهر
گرمسار با
حفظ
پایداری
حوزه
آبخیز
شهری
( )G

اشتغال وابسته به منابع زیستي حوزه آبخیز حبلهرود
( )A 2
سطح تغییر کاربری در حوضه ()A9
میزان مصارف آب سطحي و زیرزمیني ()A4
کیفیت آب برای شرب و کشاورزی ()A1
بیالن آب زیرزمیني ()A1
حجم رواناب ()A4
میزان تولید رسوب و کاهش حاصلخیزی ()A0
اختالفات و تعارضات اجتماعي با بهرهبرداران باالدست
حوضه ()A9
روند جمعیت فعال شاغل وابسته به کشاورزی و سایر
گرههای عمده شغلي ()A64
تحوالت جمعیتي روستایي و شهری گرمسار ()A66

گزینه (پاسخ)
اقدامات مدیریت
منابع آب سطحي
ساماندهي حقابه از
سد نمرود ()B

تدوین راهبردها با مدل  :SWOTبهمنظور تدوین راهبرد
رابطه پایداری شهر گرمسار و مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز
شهری از مدل  SWOTاستفاده شده است .با استفاده از نتایج
تحلیلي به دست آمده از نتایج مدل ارزیابي پویای سامانه
 ،DPSIRبررسي اطالعات میداني و تجزیه و تحلیل آن و
مصاحبه با مسئولین ،کارشناسان و صاحبنظران منطقه و
تکمیل  21فرم  ،SWOTنقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها
مشخص و ارزش و ضرایب مربوطه تعیین شد .بر اساس
امتیازات عوامل ،در نهایت با استفاده از ارزش نهایي هر یک از
عوامل چهارگانه ،نمودار راهبردها مطابق شکل  ،2ترسیم شد.
بر اساس اطالعات بهدست آمده از فرمهای  ،SWOTامتیاز

ایجاد و تقویت
تشکلهای مردمي
و جلب مشارکت در
برنامهریزی و اجرا

اقدامات
اجرای
آبخیزداری و حفاظت
خاك مدیریت سیل و
فرسایش و احیاء

()C

پوشش گیاهي ()D

مدیریت اراضي
زراعي و بهبود
الگوی کشت
()E

نهایي ماتریس داخلي برابر  6/4و امتیاز نهایي ماتریس خارجي
برابر  9/2است .نمودار ماتریس داخلي-خارجي از چهار بخش
اصلي شامل راهبردهای  SOیا راهبرد تهاجمي به معني
استفاده از توانمندیها برای استفاده از فرصتها ،راهبردهای
 WOیا راهبردهای محافظه کارانه یا انطباقي به معني بهبود
شرایط محیطي با استفاده از توانمندیها ،راهبردهای  STیا
راهبردهای رقابتي به معني بهبود سامانههای دروني با استفاده
از فرصتها و راهبردهای  WTیا راهبردهای تدافعي به معني
کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات ،تشکیل شده است.
نقطه تقاطع دو خط ماتریس داخلي و خارجي ،نشاندهنده
راهبرد مناسب برای حوزه آبخیز شهری گرمسار است.
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برای استفاده از فرصت ها

استفاده از توانمندی ها

(موقعیت تهاجمی)

(موقعیت محافظه کارانه)

بهبود سیستم های درونی

کاهش نقاط ضعف و پرهیز

2/1

با استفاده از فرصت های

از تهدیدات

بیرونی (موقعیت رقابتی)

(موقعیت تدافعی)

4

9

2/1

6/41

2/1

نمره نهایی ارزیابی عوامل خارجی

استفاده از توانمندی ها

بهبود شرایط محیطی با

4

6
4

شکل  -2ماتریس داخلي-خارجي حوزه آبخیز شهری گرمسار

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،نتیجه
ماتریس داخلي–خارجي این پژوهش اتخاذ راهبردهای محافظه
کارانه است .با ترکیب جدول تجزیه و تحلیل عوامل خارجي و
داخلي ،مي توان جدول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل
راهبردی 6را استخرا کرد .این جدول فرصت را ایجاد ميکند
که کلیه عوامل داخلي و خارجي را به تعداد عامل کمتری
محدود کند این کار با بررسي رتبهها و وزنهای جداول عوامل
 EFEو  IFEانجام ميگیرد (جدول  .)2بهمنظور ترسیم
ماتریس راهبردی کمي ابتدا عوامل اصلي داخلي و خارجي به
همراه ضریب آنها و گزینههای تحلیل و راهبردی در جدول
نوشته ميشود .سپس به عوامل وزن داده ميشود .برای دادن
نمره مطلوب بودن به هر عامل باید مشخص شود که آیا این
عامل در فرایند انتخاب استراتژیها نقش عمدهای دارد یا خیر؟
و سپس بر مبنای رویه زیر نمره مطلوب بودن را برای هر عامل
اختصاص داد )6 .بدون مطلوبیت )2 ،تا حدی مطلوب)9 ،
دارای مطلوبیت معقول و  )4بسیار مطلوب .جمع وزني نمرات
مطلوبیت محاسبه ميشود و مجموع بهدست ميآید .هر راهبرد
که باالترین نمره مطلوبیت را کسب کرده باشد ،اولویت اول
بوده و بقیه گزینههای استراتژی ،بهترتیب نمره نهایي
مطلوبیت ،در اولویتهای بعد قرار ميگیرند .بهترتیب ماتریس
 QSPMراهبردهای داخلي راهبردهای خارجي را در مدیریت

)Strategic Factor Analysis Summary (SFAS

1

پایدار حوزه آبخیز شهری بهمنظور توسعه پایدار گرمسار در
مقایسه دودویي با عوامل داخلي و خارجي تهیه و ترسیم شد.
در جداول امتیاز متوازن هر عامل ،نمره مطلوب بودن ،نمره
نهایي مطلوب بودن در ارتباط با راهبردهای ذکر شده محاسبه
شده است .مطابق با جداول برنامهریزی کمي راهبردی که به
تفکیک برای انواع راهبردها تدوین شده است ،هشت راهبرد
بهترتیب مطرح شده در جدول  9بهترین راهبردهای منتج از
ماتریس  QSPMبهترتیب امتیاز برای توسعه پایدار شهر
گرمسار از طریق مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز شهری پیشنهاد
ميشود .بر اساس نمودار  IEمنتج از ماتریس عوامل داخلي و
خارجي ،راهبرد مدیریت پایدار شهر در طبق راهبردهای
محافظه کارانه به معني بهبود شرایط محیطي با استفاده از
توانمندیها (موقعیت محافظه کارانه) قرار گرفته است .در
تطبیق این نمودار و نتایج ماتریس  ،QSPMدو راهبرد
اولویتدار نخست از گروه راهبردهای منطبق بر نمودار IE
است .همچنین ،نتایج ماتریس داخلي با امتیاز  6/41نشان
مي دهد نقاط ضعف بر نقاط قوت غلبه دارد و امتیاز 9/26
ماتریس خارجي نشان ميدهد که فرصتها بر تهدیدات غلبه
دارد .بنابراین اولویتهای بعدی که مبتني بر استفاده از فرصت
هاست مورد تایید است.
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راهبردهای توسعه پایدار شهرهای وابسته به حوزه آبخیز باالدست ،مطالعه موردی :شهر گرمسار
جدول  SFAS -2مهمترین عوامل استراتژیک حوزه آبخیز شهری گرمسار در مدل SWOT

عوامل راهبردی

عوامل راهبردی

وزن

رتبه

امتیاز وزني

S6
S2
S9
S4
W6
W2
W9
W4
O6
O2
O9
O4
T6
T2
T9
T4

اراضي مستعد کشاورزی و باغداری (متنوع ،ارگانیک و )...
پتانسیلهای الزم برای ایجاد معیشت های جایگزین (صنایع دستي ،گیاهان دارویي و )...
نیروی انساني مستعد
تنوع و تناسب اقلیمي برای تولید انواع محصوالت کشاورزی
عدم توزیع مناسب و رعایت حق آبه باالدست و پاییندست
مشکالت کمي و کیفي منابع آب
فقر و بیکاری و مهاجرت روستائیان و گسترش شهرها
بهرهبرداری بيرویه و غیر اصولي از منابع آب های سطحي و زیرزمیني
استقبال عمومي برای مصرف گیاهان دارویي-صنعتي و فراهم نمودن امکان توسعه کشت و عرضه
حضور مسئوالن بومي در راس سازمانهای دولتي ملي
جذب گردشگران پایتخت به دلیل مجاورت با منطقه حفاظت شده و ظرفیت های طبیعي شهرستان
دسترسي به با زارهای داخلي و خارجي و مراکز خدماتي از طریق پایتخت و شبکه حمل و نقل
افزایش تنازعات مردم با بهرهبرداران شمالي حوضه حبلهرود بهدلیل کاهش منابع آبي
خشکسالي و کاهش روزافزون منابع آبي
تبدیل اراضي ملي و مستثنیات به کاربریهای دیگر در باالدست حوضه
مهاجرت شدید روستائیان به شهرهای خار از شهرستان و رها شدن تولید و اراضي کشاورزی

4/69
4/62
4/64
4/64
4/62
4/62
4/66
4/66
4/64
4/66
4/69
4/60
4/64
4/69
4/61
4/62

9
9
9/1
9
4
4
4
9/1
9/1
1/1
4/1
9
4
4
9
9/1

4/90
4/91
4/94
4/96
4/49
4/49
4/42
4/99
4/16
4/14
4/19
4/19
4/11
4/16
4/41
4/49

نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان ميدهد که حیات شهر گرمسار به
حوزه آبخیز حبلهرود وابسته است .نتایج نشان ميدهد که
وضعیت کمي و کیفي آب بهعنوان مهمترین مشکل و موثرترین
محدودیت در گرمسار و توسعه پایدار شهری گرمسار و بهعنوان
مهمترین عامل وابستگي بین شهر و حوزه آبخیز شهری در
حال کاهش و از ناپایداری محسوس برخوردار است .همچنین،
بررسيها نشان ميدهد که تحوالت جمعیتي با حرکت از مرکز
شهرستان به نقاط حاشیهای از میزان رشد جمعیت کاسته
ميشود در حاليکه جمعیت حوزه آبخیز حبلهرود در حال
افزایش است .کاهش نرخ رشد جمعیت مستقیما به کاهش
اشتغال وابسته به منابع زیستي و در خصوص گرمسار،
کشاورزی وابسته به منابع آب حوزه آبخیز حبلهرود است ،قابل
مالحظه است.
تحلیل شاخص وابستگي مشاغل به منابع زیستي حوزه
آبخیز حبله رود نشان داد ،مصرف بیش از اندازه و نامتناسب
منابع آبي در بخش شمالي حوزه آبخیز حبلهرود و بهخصوص
حوزه آبخیز شهری گرمسار که در شاخص مصرف آب به آن
اشاره شد ،نظام اشتغال بخش جنوبي و گرمسار را به شدت
تحت تاثیر قرار داده است .این تغییرات با ساختار شکلگیری

شهرستان گرمسار در تضاد بوده و موجب خرو جمعیت و
بيثباتي در پایداری شهر گرمسار ميشود .بر اساس مدل
ارزیابي ،تحلیل مولفه اثرات ناشي از عوامل فشار و وضعیت
نشان داد که یکي از مهمترین اثرات تغییرات کاربری و افزایش
بهرهبرداری آب در حوزه آبخیز شهری گرمسار ،ایجاد تعارضات
اجتماعي و نگرانيهای کشاورزان و مردم گرمسار است.
به منظور تدوین راهبردهای مناسب با استفاده از نتایج استنتا
شده از مدل  DPSIRدر مجموع  66معیار اصلي و چهار پاسخ
(گزینه) مورد تحلیل قرار گرفت بر اساس روابط علت و معلولي
و کارکرد پاسخها و انتخاب بهترین گزینهها با استفاده از مدل
 AHPتحلیل شد .نتیجه نشان داد که معیار میزان مصارف آب
سطحي و زیرزمیني  A4در اولویت اول و گزینه اقدامات
مدیریت منابع آب سطحي ساماندهي حقابه از سد نمرود
بهعنوان گزینه اول و یا پاسخ موثر در مدل است.
بر اساس ماتریس عوامل داخلي-خارجي در مدل ،SWOT
راهبرد مناسب برای حوزه آبخیز شهری گرمسار ،اتخاذ
راهبردهای محافظه کارانه است .بر اساس نتایج حاصله از
تحلیل و ترسیم ماتریس راهبردی کمي مطابق با جدول ،9
هشت راهبرد اصلي شناسایي ،اولویتبندی شد .نتایج نشان داد
که تدوین برنامه مشترك آب ،کشاورزی و منابع طبیعي در

6991 ،4  شماره،9 جلد

 پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز- نشریه علمي/490

 ميتواند بهترین پاسخها راSWOT راهبردی با استفاده از روش
برای تدوین راهبردهای پایداری شهری در کنار راهبردهای
.پایداری حوزه آبخیز شهری ارائه دهد
 سیاستهای مالي دولت و انگیزههای اقتصادی بهعنوان-9
 توصیه ميشود،مؤثرترین عوامل بر مشارکت مردمي در است
.که در پروژههای اجرایي به این موضوع توجه شود
 برگزاری کارگاههای آموزشي بهمنظور آگاهي برای مشارکت-4
جدیتر در مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز و توسعه پایدار شهری
 بهخصوص الزم است تا بهرهبرداران و مردم.توصیه ميشود
ساکن باالدست حوضه و ساکنین دشت گرمسار در کارگاههای
.مشترك شرکت کنند

،حوزه آبخیز باالدست بهمنظور تبیین اقدامات موثر زنجیره
تولید توزیع و مصرف آب در اراضي باالدست در اولویت اول
: بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد ميشود.قرار دارد
 با توجه به اینکه توسعه پایدار شهری از رابطه مستقیم با-6
پایداری حوزه آبخیز شهری برخوردار است و تحلیل این رابطه
 نیازمند،وابسته به بازخوردهای اجتماعي و زیستمحیطي است
مدلي برای ارزیابي است که از رویکرد پویایي سامانه برخوردار
 بهدلیل امکانDPSIR  به این منظور استفاده از مدل.باشد
بهره مندی از امکان تحلیل علت و معلولي در یک سامانه
. در حوزههای آبخیز شهری توصیه ميشود،بازخوردی پویا
 و برنامهریزیAHP  مدل،DPSIR  ترکیب کاربردی مدل-2

 سه اولویت اصلي راهبردی توسعه پایدار حوزه آبخیز شهر گرمسار-3 جدول
QSPM امتیاز در ماتریس

نماد راهبرد

نوع راهبرد

ردیف

9/06

WO0

 کشاورزی و منابع طبیعي در حوزه آبخیز باالدست به منظور تبیین اقدامات موثر،تدوین برنامه مشترك آب
 تولید توزیع و مصرف آب در اراضي باالدست،زنجیره

6

9/99

WO6

مدیریت اراضي و مصرف آب در باالدست حوزه و توسعه کشت گیاهان دارویي و صنعتي

2

9/29

SO4

 و جوانان و زنان بومي در ایجاد مشاغل جایگزین متناسب با شرایط تولیدی،آموزش نیروهای مستعد محلي
کشاورزی و منابع طبیعي

9
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Abstract
The 21st century will face the controversial debate on sustainable development with the
priority of sustainable urban development. Urban planning has not paid enough
attention to the sustainability of cities dependent on natural resources. The development
of the city without regard to its watershed makes no sense. Urban strategies have
focused on the implementation of static plans, followed by the modernist school, and
the need for the interconnection, sustainability, and vitality of urban watersheds, which
are the city's feeding vessels, has not been addressed. This research was conducted with
the main purpose of explaining the sustainable development strategies of Garmsar city
based on integrated management of urban watershed by understanding the factors
affecting the stability of the watershed and analyzing the causal relationships of urban
sustainability in the operation with Halbehrood watershed stability factors. The research
method is descriptive-analytical and collecting the information required for research
through library studies and field observations. In order to analyze the information, the
DPSIR environmental evaluation model, the AHP model and the SWOT model have
been run integrated to determine the best sustainable development strategies of the
Garmsar city. The results of the studies showed that Garmsar city is not sustainable as a
city dependent on urban watershed and it is not sustainable in terms of providing
necessary resources of the basin, but the sustainability of the watershed and the Garmsar
city is possible through the implementation of Strategies appropriate to existing
resources. Based on the results of quantitative and analytical matrix analysis, eight of
the main identified strategies were prioritized. Among them, the development of a joint
program for water, agriculture and natural resources in order to explain the effective
measures of the chain of production, distribution, and use of water in the upstream lands
is the first priority.
Key words: Affiliated city, Environmental assessment, Integrated watershed
management, Strategic plan, Sustainable development
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