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 چکیده

شهری به موضوع های  ریزیدر برنامه انگیز توسعه پایدار با اولویت توسعه پایدار شهری خواهد بود. قرن بیست و یکم مواجه با بحث جدال

آن  حوزه آبخیزمقوله توسعه شهر بدون توجه به ی وابسته به منابع طبیعي و زیستي پیراموني توجه کافي نشده است. پایداری شهرها

پیرو مکتب مدرنیسم پرداخته و به لزوم برقراری ارتباط متقابل،  ،ایستاهای  و اجرای طرح سازی راهبردهای شهری بر پیادهمعني است.  بي

این پژوهش با هدف اصلي  ، پرداخته نشده است.هستند تغذیه کننده شهرهای  ز شهری که در واقع رگآبخیهای  پایدار و حیاتي حوزه

شناخت عوامل موثر در پایداری  حوزه آبخیز شهری از طریق یکپارچهتبیین راهبردهای توسعه پایدار شهر گرمسار با محوریت مدیریت 

انجام شده  رود حبلهایداری شهری در کنش با عوامل پایداری حوزه آبخیز تحلیل روابط علي و معلولي پ حوزه آبخیز شهری گرمسار و

مدارك  و استفاده از اسناد، یا ق مطالعات کتابخانهیاز پژوهش از طریاطالعات مورد ن یبوده و گردآور يلیتحل يفیروش پژوهش توصاست. 

از ، DPSIRي طیمح ستیز يابیاطالعات، از مدل ارز لیتحلو  يابیمنظور ارز بهانجام شده است. ، ثبت اطالعات یبرا يدانیو مشاهده م

 داریتوسعه پا یراهبردها نیبهتر نییتع یبرا SWOTو از مدل  يابیمنتج از مدل ارزهای  نهیو گزها  پاسخ نیبهتر نییتع یبرا AHPمدل 

 زیشهر وابسته به حوزه آبخ کیعنوان  ر بهکه شهر گرمسا دنشان داها  يبررس جیاستفاده شده است. نتا يقیتلف صورت شهر گرمسار به

 ،ستیبرخوردار ن یداریحوضه، از پا ياتیو ح يستیمنابع ز نیگرمسار به لحاظ تام یشهر زیحوزه آبخ ست،یبرخوردار ن یداریاز پا یشهر

است. بر اساس  ریپذ مکانموجود ا يستیز عمتناسب با مناب یراهبردها سازی ادهیپ قیو شهر گرمسار از طر زیآبخ حوزه یداریحفظ پا يول

آنان راهبرد  نیو از ب شد بندی تیشده اولو یيشناسا يراهبرد اصل هشت ،لیو تحل يکم راهبردی سیماتر میو ترس لیحاصله از تحل جینتا

رف آب و مص عیتوز د،یتول رهیموثر زنج اتاقدام نییمنظور تب به شهری زیدر حوزه آبخ يعیو منابع طب یبرنامه مشترك آب، کشاورز نیتدو
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 ،یشهرهای  و توسعه انسانهای  فعالیت تأثیر تحت هوا و

ورد به بعد در م 6944از سال  اند. گرفته قرار يصنعت و یيروستا

و رفتار و عملکرد های فعلي و رایج توسعه از یک سو که الگو این

انسان شهری از سوی دیگر باعث بروز مشکالت زیست محیطي 

و ای  و اکولوژیک مانند افزایش گرمای زمین و گازهای گلخانه

کنفرانس سازمان ملل در  .زیستي شده استهای  دگرگوني

با صدور  6992مورد محیط زیست و توسعه ریو در سال 

ای  قطعنامه زمین به این نتیجه رسید که چنین الگوی توسعه

 پایدار نخواهد ماند. 

با  26اجالس زمین در ریو بجز یک مقوله دستور کار 

های این ماده که چند بسیاری از قسمت شکست مواجه شد. هر

-مي ها، کشاورزیهایي کالن چون اتمسفر، اقیانوسبه بحث

 چند عنصر ویژه و خاص را در ارتباط بابا این حال  ،پردازد

داراست که سالمت شهر، مدیریت اسکان شهر،  یمسایل شهر

محیطي و دفع زباله از آن جمله هستند.  یهازیرساخت

، 26ماده  یها مهم در ابعاد اجرایي توصیه یهاءخال رغم علي

در قالب  یوجود چنین هشدارهایي در رابطه با مناطق شهر

 .)Drakakis-Smit، 6991) استمهم  پایدار توسعه بحث

های  تتدوین و تصویب راهبرد ملي توسعه پایدار از ضرور

المللي  های بین کلیه کشورها در کنفرانس وسیلهبهمطرح شده 

المللي در حال تدوین  و جامعه بین است محیط زیست و توسعه

 است 26رای دستور کار جهاني برای اج های سیاست

(Ahmadi، 2461.)  افزایش جمعیت شهری مقوله اول بحث

 4/4میالدی، جمعیت شهری جهان بالغ بر  2421است. تا سال 

نسبت جمعیت شهری  6924در سال  میلیارد نفر خواهد بود.

بود.  درصد 44معادل  6904درصد و در سال  62فقط 

درصد  14ه ب 2421شود این شاخص در سال  مي بیني پیش

برسد. مک نیل معتقد است، توسعه پایدار به میزان وسیعي با 

تفکر جدید سیاست و تصمیمات کند.  مي شهر ارتباط پیدا

 . (Masnavi، 2462) طلبد مي جدید را

عنوان بخش مهمي از توسعه پایدار  هشهری بپایدار توسعه 

و  بر پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعي استوار است

توسعه ملي در های  عنوان جزئي از سیاست توسعه شهری به

 راستای تحقق رشد اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعي حرکت

سازد که  کند. توسعه پایدار شهری، شهری را متبلور مي مي

دارای چارچوب ارزشي و اخالقي است و با استفاده از منابع 

ا برآورده رفاه اجتماعي ر ،مالي، طبیعي و سرمایه اجتماعي

کند و به این ترتیب پویایي و آسایش اجتماعي در روند  مي

 .(Akbarinasab، 2464) ندک مي توسعه پایدار شهری را فراهم

تغییر  چه میانگین تقاضای سرانه آب نچنا از طرف دیگر

سازمان ملل به های  بیني نکند و جمعیت جهان بر اساس پیش

 ي که بشر استحصالآب ،برسد 2414نه میلیارد نفر در سال 

درصد  09کیلومتر مکعب، یعني حدود  64244کند حدود  مي

و   (Basteشیرین پایدار کره زمین خواهد بودروان های  آب

آب مواجه  کشورهایي که با کمبود منابع. )2462 ،همکاران

غالبا نیازهای روبه رشد شهرها و صنایع خود را با  ،هستند

کاهش سهم آب بخش کشاورزی و واردات غالت برای جبران 

 کنند مي محصوالت کشاورزی تامین کاهش تولید

(Pourasghar، 2461.) 

و  متراکمهای  سامانه، نماینده یشهرها و مناطق شهر

ها با  . به این ترتیب، آندنا از خدمات به هم پیوسته یا پیچیده

 رو هبالیا روب یمسبب خطرپذیرمسائل از ای هشمار فزایند

عنوان بخشي از یک آرمان، راهبردها و  توان به مي .هستند

 کردپرداختن به هر یک از این مسائل ایجاد  یرا براها  سیاست

 ،تا شهرها را هر اندازه که باشند و هر هویتي که داشته باشند

ترین علل آور و قابل زندگي کرد. برخي از مهم بیشتر تاب

اثرات ناشي از تغییرات اقلیم : عبارتند از بالیاوجود آورنده  هب

خیزی و خسارات سیل به شهرها و روستاها،  مانند افزایش سیل

خشکسالي، افزایش دمای هوا، زنگ خطر نابودی حیات را در 

 .(UNISDR، 2462) زمین را به گوش رسانده است

آبخیز را های  سامانهیت پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن، مدیر

مدیریت در امریکا طرح ملي  تر کرده است. تر و حساس پیچیده

6برنامه آبخیز سالم"با عنوان  یکپارچه
تهیه و  2466در سال  "

آبخیزها در  مدیریت یکپارچه. در کانادا برنامه ملي شدارائه 

 جمله ایالت اونتاریو مختلف از یها رودخانه چند ایالت و حوضه

( تهیه و به مرحله اجرا 2462) 2، بریتیش کلمبیا(2466)

در نیوزیلند  9گذاشته شد. طرح مدیریت حوضه رودخانه متوکا

به اجرا  2449-2449 و طي دوره شدتهیه  2449در سال 

آبخیزها در کشور  مدیریت یکپارچهدرآمد. همچنین طرح 
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تدوین و مرحله اجرایي آن شروع شد.  2464نیوزیلند در سال 

 مدیریت یکپارچه یبرنامه ملي استراتژ 2464در سال ترکیه 

با عضویت خود را با همکاری بانک جهاني تهیه کرد.  یآبخیزها

هشت کشور منطقه هندوکش هیمالیا به مرکزیت کاتماندو در 

 6909از سال  6المللي توسعه یکپارچه کوهستان مرکز بین ،نپال

پایش  منابع آب، مدیریت یکپارچههدف مدیریت خطر و  با

، معیشت سازگانبومخدمات ارزیابي محیطي،  تغییرات زیست

 پایدار و کاهش فقر و مدیریت یکپارچه علم بنیان نهاده شد. از

توان  های در دست اقدام در این مرکز مي ها و پروژه جمله برنامه

پایش جامع و هماهنگ منابع  یبه برنامه انسجام سازماني برا

 کردو حفاظت محیط اشاره  طبیعي در جهت توسعه پایدار

(Sheikh 2461 ،و همکاران).  حوزه  مدیریت یکپارچهموضوع

با اولویت های  آبخیز شهری در ایالت متحده آمریکا از برنامه

لت کالیفرنیا است که یکي از شهرهای ایا 2شهرسالیناساست. 

منظور حفظ سالمت، ایمني و رفاه ساکنان و جامعه، کسب و  به

اولین گزارش ساالنه  کار، و برای حفاظت از منابع طبیعي

ه کردتهیه  2462-2469شهر را در سال  حوزه آبخیزمدیریت 

  است.

شهری، هدف  حوزه آبخیزاز طریق تدوین برنامه مدیریت 

و مدیریت ها  کاهش تخلیه آالینده شهر محافظت کیفیت آب با

تواند سالمت حوضه را به خطر  دیگری است که ميهای  یندفرا

شهر  حوزه آبخیز مدیریت یکپارچه. (Petersen، 2469) اندازد

موردی بررسي شده در این های  جمله نمونه ، از9اونتاریو

اونتاریو در  حوزه آبخیز مدیریت یکپارچهسند  هش است.پژو

 -2 ،حوضه مدیریت یکپارچهتبیین وضعیت  -6 سه فاز شامل:

بروز رساني  -9و  اونتاریو حوزه آبخیز مدیریت یکپارچهتعریف 

شامل چارچوب مدیریت آب و  حوزه آبخیزچارچوب مدیریتي 

بررسي گزارش  .(Ontari، 2464) آب استحسابداری چارچوب 

 حوزه آبخیزاستفاده در  ترین راهکارهای موردثروداد که م نشان

 حوزه آبخیز مدیریت یکپارچه سامانهسازی  پیاده برایاونتاریو 

 حوزه آبخیزتشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه -6 اند از: عبارت

های  اماتي برای تبیین و تدوین چارچوباقد -2، )نهادسازی(

های دستگاه وسیله ها به یي بر اساس درك فرصتو اجراقانوني 

                                                
4 

the International Centre for Integrated MOuntain 

Development (ICIMOD) 
1 
Salinas 

3 
Ontario 

، )قانونگذاری( حوزه آبخیز مدیریت یکپارچهدولتي در رابطه با 

ي برای نهادهای محلي هایشناخت و ایجاد فرصت -9

 بخشي(و هماهنگي بین سازی )ظرفیت

بومي راهبردی برای مدیریت  در این راستا رویکرد زیست

و معیشت است که حفاظت و استفاده  یکپارچه منابع آب، زمین

دهد. الگوهای ارائه  مي متعادل را گسترشهای  پایدار از شیوه

برنامه عمران ملل متحد، در راستای افزایش  وسیلهبهشده 

کار رفته است و در  ها و کمک به محیط زیست سالم به تظرفی

مدل مدیریت راهبردی کند.  مي این راستا از کشورها حمایت

ریزی شود. زیرا حوزه  ویا برنامهت بر مبنای مدلي پالزم اس

 .(Sterman)، 2442 پویایي سیستمي برخوردار است آبخیز از

Noormohammadi در پژوهشي  (2461) و همکاران

بر  ،حوزه آبخیز مدیریت یکپارچهنقش مشارکت در تحت عنوان 

ضرورت مشارکت آبخیزنشینان و روستائیان در موفقیت 

عنوان  اجرا شده بههای  آبخیزداری و نگهداری از طرحهای  طرح

در این . کردند تاکید سازگانبوماجزای ترین   یکي از اصلي

های  تواند در حل بحران مي پژوهش تاکید شده است که جامعه

آبخیز از های  محیطي و مسائل مربوط به حوزه

برداری را کرده و  بهرهبیشینه انجام شده های  گذاری سرمایه

حوزه  مدیریت یکپارچهرا در ای  نقش مهم و تعیین کننده

پژوهشي  در Tajbakhsh (2461)و  Sobhaniآبخیز ایفا کند. 

و  اندهسرزمیني پرداخت وآمایش مدیریت یکپارچه ابطهبه ر

مناسب استفاده از سرزمین و مدیریت ناصحیح منابع و الگوی نا

های  تغییرات شدید در کاربری که منجر به پیدایش بحران

 Moslemi اند.است را نشان داده زیست محیطي شده

(2464 ،) 

آب و خاك  آبخیز های حوزه مدیریت یکپارچه، در پژوهشي

ت در یموفق کرده،تلقي دار کشور یتوسعه پا یربنایهر کشور را ز

جامع و  یکردین منابع ارزشمند را در انتخاب رویحفظ ا

و در  یدرولوژیالعمل ه عکس یت واحدهایریدر مد يستمیس

ز یآبخ سامانهنظر داشتن روابط متقابل اجزاء مختلف 

 مدیریت یکپارچه يدر پژوهش Ebrahimi (2464) .شناسد يم

 توسعه و آب منابع مدیریت برای ابزاری عنوان هرا ب آبخیزداری

 یزیخ لیب خاك و شدت سیش تخریروند افزا منظور کنترل به

 يتیریمد یها و برنامه مورد بررسي قرار داده است در کشور

بر نقش  کرده،معرفي ق یو عدم توف يناکام را عامل يصرفا دولت



 429/   گرمسار شهر: موردی مطالعه باالدست، آبخیز حوزه به وابسته شهرهای پایدار توسعه راهبردهای

در  Zorratipour (2464). کند يد میتاک ندین فرایمردم در ا

 عنوان را به آبخیزهای  حوزه مدیریت یکپارچه پژوهشي نقش

مورد بررسي  طبیعي منابع پایدار توسعه به نیل جهت در ابزاری

ن کشور از نظر وقوع یعنوان هفتم ران را بهیا قرار داده است و

را ون نفر یلیم 1/9الب که ساالنه یخصوص س هع مهم و بیفجا

ن پژوهش بر آن یاکند.  معرفي مي ،دهد ير قرار میتحت تاث

مقابله با خطرات و  یبرا يمختلف ید دارد که اگرچه کارهایتاک

ز انجام یآبخ یها ل در سراسر حوزهیاز س يکاهش خسارات ناش

ن یترکپارچه حوضه مهمی مدیریت ،کندتاکید ميشود، اما  يم

در  یریشگیدر پ یادیزتواند اثر  يمو آن رواناب است  يخروج

. دار داشته باشدیدن به توسعه پایالب و رسیمقابله با اثرات س

Hemmati  وMotamedvaziri (2464) به  يدر پژوهش

 سازی روش مدل از استفاده با شهری رواناب مدیریتموضوع 

نکته  اند. سمنان پرداخته شهر آبخیز حوزه در 6سیالب شهری

رکز بر اهمیت حوزه آبخیز تم ،ن پژوهشیت در ایاهم یدارا

بالیای منتج از عدم مدیریت حوزه آبخیز حل منظور  شهری به

 .است یشهرریزی  الدست و اهمیت آن در نظام برنامهبا

Nasrabadi مدیریت ( در پژوهشي، 2464) و همکاران

 راستای در گاميعنوان  را به شهری آبخیزهای  حوزه یکپارچه

ت مبحث یرت و اهمبر ضرو سیالب برشمرده و مدیریت

 ند.د کردیتاک یشهر یزداریآبخ

وضوع پایداری شهر، شهر پایدار و توسعه پایدار شهری از م

های مختلف در کشور و  جمله موضوعاتي است که در پژوهش

عنوان مثال  های اخیر به آن پرداخته شده است. به در سال

Seyedalyan فضای ( با موضوع توسعه2464) و همکاران 

 Azadiو  Eshaghiشهری،  پایدار توسعه بارویکرد زیرسطحي

 توسعه و زیست محیط بر شهرها رشد ( با عنوان تاثیر2461)

 ( با عنوان نقش2461) Baghdadiو  Moeini پایدار،

 توسعه راستای در شهریهای  دهکده در سازگارهای  کاربری

 رویکردی با عنوان گردشگری Kia (2461)و  Delijani، پایدار

 Bavandpurو  Ghanbari، شهری پایدار توسعه رد نوین

 توسعه بر تأکید با شهری توریسم ریزی ( با عنوان برنامه2461)

( با عنوان 2461) و همکاران Fayaziشهر کرمانشاه،  پایدار

، سازیشهر در شهری پایدار توسعه در آن نقش و مدیریت

                                                
1 
SWMM 

Shafei (2461با عنوان شهرسازی ) شهر،  پایدار توسعه و

Abedi  وSoltani (2461 با عنوان )"تا اکولوژیک ردپای از 

ارزیابي  (2469) و همکاران Gharakhlou ،"پایدار شهر

 پایداری اکولوژیکي شهر با روش جای پای اکولوژیک،

Afshoun (2461با عنوان نظریه ) زمینه درها  دیدگاه و ها 

( با 2461) Kabiryanو  Bujaryan شهری، توسعه پایدار

 در شهری زیستمحیط و پایدار شهرسازی مفهوم عنوان

 و ( با عنوان عوامل2461) Saraeiو  Shiranianمعماری، 

 توسعه بر تأکید با شهری پایدار توسعه در موثرهای  شاخص

( با 2461) Saffarzadehو  Modirshanehchiفیزیکي، 

 استفاده بر تاکید با شهری پایدار توسعه و زیست وان محیطعن

 ( با عنوان مدیریت2461) Mikaeiliو  Kameliآب،  زا بهینه

( با عنوان 2464) Mo'tamedi پایدار، توسعه به توجه با شهری

پایدار به موضوع شهر  توسعه اساس بر شهری ریزی برنامه

 .اند پایدار، توسعه پایدار شهر پرداخته

ها نشان داد که در قریب به اتفاق  بررسي این پژوهش

صرفا از زاویه محدوده  ه موضوع پایداری شهرمطالعات انجام شد

مطالعات مرتبط با منابع بررسي شده است و همچنین شهری 

های محاسباتي برای صرفا از مدل طبیعي و آبخیزداری

برآوردهای سیل، خشکسالي و یا مدیریت منابع طبیعي در 

نگری و توجه به پایداری شهرها در  جامع ضعفحوزه آبخیز با 

 انجام شده است.اری حوزه آبخیز پاید راستای

مدیریت به  یرغم موضوعات مطرح شده، نگاه ابزار يعل

 ،ت منابع آب و توسعهیریمد با هدفز یحوزه آبخ یکپارچه

عنوان  به مدیریت یکپارچهراهبرد د به یست و بایدرست ن ينگاه

را در  یاریبس یتواند ابزارها ين که میافت و دانش نویک رهی

ریزی شهرها یا در نظام برنامهداخته شود. دهد پر یخود جا

های آبخیز شهری، ارتباط مشخصي تعریف نشده است. حوزه

دهد موردی بررسي شده در تجارب جهاني نشان ميهای  نمونه

ط مستقیم اشهری، پایداری شهر در ارتبهای  ریزیکه در برنامه

 ریزی جامع حوزه آبخیز شهری، مورد تاکید است.با برنامه

لومتری شرق تهران بزرگ یک 94گرمسار که در فاصله  شهر

های جهان و در ابانین بیتر کي از بزرگیمجاورت در ، واقع شده

رود دارای آبخیز حبله. قرار گرفته است رود حبلهحوزه آبخیز 

زیادی در زمینه منابع آب و خت سامشکالت طبیعي و انسان

با برداشت  يهای زیرزمینخاك )از جمله پایین رفتن سطح آب
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های  مکعب در سال از قنات و چاهمتر میلیون 214ساالنه حدود 

، کاهش کیفیت آب و افزایش امالح و شوری آن، شده حفر

کاهش کیفیت خاك زراعي و شوری اراضي، کاهش 

 زایي،رمسار، بروز سیالب، بیابانهای دشت گخیزی خاك حاصل

چرای  ،خانهرودست دباال هایعرصهدر ضي ملي ت اراتصرفا

زارهای کم بازده، تخریب  بیش از حد دام، تبدیل مراتع به دیم

میانگین . استجنگل، توسعه شهرنشیني و توسعه صنعتي( 

جریانات سطحي وارده به دشت گرمسار بالغ  دمدتنبلمتوسط 

دلیل وقوع پدیده  به .میلیون مترمکعب در سال است 244بر 

این جریان  ساالنههای گذشته میانگین خشکسالي طي سال

 Mahini) مترمکعب تنزل یافته استمیلیون  644سطحي به 

 .(2464 ،و همکاران

با توجه به روند رشد جمعیت شهرستان گرمسار و واقع 

اتصال به کالن شهر تهران و  راهبردیشدن این شهر در نقطه 

، آستانه پایداری و صنعت در اقتصاد این شهرنقش کشاورزی 

 ست محیطي آن است. این سوال مطرحمنابع زی وابسته بهشهر 

گرمسار بر اساس وابستگي مطلق آن  پایداری شهرشود که  مي

عنوان حوزه آبخیز شهری در چه  به رود حبلهبه حوزه آبخیز 

  وضعیتي است؟

 

 
 رود در ایران موقعیت حوزه آبخیز حبله -1شکل 

  

شود،  مي که در این پژوهش بر آن تاکیدای  سئلهم

زیستي و طبیعي منطقي رابطه  فقدان دلیل  شهر بهناپایداری 

محاط بر شهر است. در حوزه آبخیز شهر گرمسار تعادل 

بین تولید و مصرف منابع زیستي با تغییر اقلیم و  شناختي بوم

کاهش منابع از یک طرف و تغییرات کاربری اراضي و اختالل 

رود از طرف دیگر،  هیدرولوژیکي رودخانه حبله سامانهدر 

که  در حاليوجب تهدید منابع حیاتي شهر گرمسار شده است. م

جمعیت گرمسار رو به افزایش و تغییرات ناموزون حوزه آبخیز 

با افزایش  شهری بیشتر شده است. رشد جمعیت شهری

مواجه است که بر پایه منابع آب و خاك حوزه آبخیز  ينیازهای

 رود حبلهیز استوار است. با نگاهي به وضعیت حوزه آبخ رود حبله

 94و صرفا با تاکید بر شاخص منابع آب سطحي که در طي 

تواند مي ،شده است کاسته نآمیزان درصد از  94سال گذشته 

به عدم توازن نیازهای زیستي شهرستان با منابع محیطي حوزه 

در این میان برنامه راهبردی برای کاهش آبخیز آن منتج شود. 

دیریت بهینه منابع زیستي در م ،اثرات تغییر اقلیم و همچنین

باالدست حوزه آبخیز گرمسار و همچنین در شهر گرمسار که 

و مردم نقش و مسئولیت خود را ایفا کنند، ها  در آن سازمان

سوال این پژوهش بر این استوار ترین مهمتدوین نشده است. 

است که رابطه راهبردی پایداری شهر با حوزه آبخیز شهری 

 محاط بر آن چیست؟

 بر شهر گرمسار راپایداری این پژوهش برنامه راهبردی 

اساس برقراری رابطه منطقي شهر و طبیعت در مرز حوزه 

پایداری، رابطه های  دهد. تحلیل شاخص مي آبخیز شهری ارائه



 496/   گرمسار شهر: موردی مطالعه باالدست، آبخیز حوزه به وابسته شهرهای پایدار توسعه راهبردهای

هر شاخص با اصول توسعه پایدار شهری از موضوعات کلیدی 

 ن پژوهش در ترکیب دو دانشنوآوری ایدر این پژوهش است. 

ریزی شهری و مدیریت حوزه آبخیز با استفاده ترکیبي از  برنامه

ریزی  تحلیل سلسله مراتبي و مدل برنامه، DPSIRسه مدل 

منظور تحلیل پایداری شهر در ارتباط با حوزه آبخیز  راهبردی به

 شهری است. 

 

 ها مواد و روش

محدوده مورد مطالعه در این پژوهش منطقه مورد پژوهش: 

رود  ز حبلهیواقع شده است. حوزه آبخ رود حبلهیز در حوزه آبخ

 تا 94˚ 21' یيایمحدوده جغراف هکتار در 6211944با وسعت 

 يطول شرق 19˚ 40' تا 16˚ 99' و يعرض شمال 91˚ 14'

از  يکیم یشهرستان گرمسار در قد (.6 )شکل واقع شده است

 یهااز بخش يکیش یپ یبوده و تا چند یقصبات مهم و آباد ر

 664ن شهرستان که در یا. شد  يع تهران محسوب متاب

کوه روزیتهران واقع است از شمال به ف يجنوب شرق یلومتریک

و از طرف جنوب به استان اصفهان  آرادانو دماوند و از شرق به 

 64'ن و قم محدود است. شهر گرمسار در یو از مغرب به ورام

ول ط 12˚ 0' تا 12˚ 22' و يعرض شمال 91˚ 62' تا 91˚

 .افته استیاستقرار  يشرق

که پژوهش در محیطي پویا و با  با توجه به این :روش پژوهش

روابط غیرخطي انجام شده است و یک حوزه آبخیز و یک شهر 

شود، پارادایم این پژوهش  مثابه یک اندام زنده تلقي مي به

ز آنجائي که موضوع ا است. 6مبتني بر پارادایم نظریه پیچیدگي

مطالعاتي شهری و طبیعي در های  حوزهدر  رچهمدیریت یکپا

گیری این  هتهای توسعه کشور قرار دارد، ج های برنامه اولویت

کرد حاکم بر فضای پژوهش قیاسي یروپژوهش کاربردی است. 

، های کمي و کیفي با توجه به لزوم تحلیل داده است. استقرایي

آوری اطالعات در این  روش پژوهش ترکیبي است. روش جمع

ای و استفاده از اسناد و  ق مطالعات کتابخانهیپژوهش از طر

شود.  های باز، جلسات بحث گروهي انجام مي مدارك و مصاحبه

گیری در این پژوهش روش هدفمند یا قضاوتي روش نمونه

یطي مح مختلفي برای ارزیابي اثرات زیست های مدل است.

-شارهای بررسي شده، مدل ف استفاده شده است. یکي از مدل

                                                
1 
Complexity theory 

سازمان توسعه و  وسیلهبهاست که  2پاسخ-اثر-وضعیت

طراحي و رایج شد. این  6994در سال  9های اقتصادی همکاری

مدل اطالعات اقتصادی، اجتماعي، وضعیت یا کیفیت زیست 

، ر این پژوهشکند. د مي دهيمحیطي و پاسخ جامعه را سازمان

زه آبخیز عنوان یک شهر وابسته به حو پایداری شهر گرمسار به

 مدل و DPSIR از مدل لفیقيشهری با استفاده تباالدست 

با  ت. سپسیند تحلیل سلسله مراتبي مورد تحلیل قرار گرففرا

 در کنش باپایداری شهر های  راهبرد SWOTمدل  استفاده از

مدل ترین   جامع DPSIRمدل  بیین شد.باالدست تحوزه آبخیز 

ای ارزیابي زیست روپا برمورد تایید آژانس محیط زیست ا

منظور تحلیل روابط علت و معلولي از طریق تحلیل  محیطي به

 وضعیت، اثر و پاسخ است. پنج عامل نیروی محرکه، فشار،

بر اساس نتایج مدل  گزینه و پاسخترین منظور انتخاب به به

استفاده  محیطي، از مدل تحلیل سلسله مراتبي ارزیابي زیست

 توماس ال ساعتي وسیلهبهار ب که اولین شده است. این مدل

 زوجي بنا نهاده شدههای  بر اساس مقایسه و مطرح (6904)

 .دهد مي امکان بررسي سناریوهای مختلف را به مدیراناست، 

یند ارزیابي همه جانبه زیست محیطي بایستي در قالب یک فرا

ها، مدل مفهومي ارائه شود تا اطالعات گردآوری شده و تحلیل

ها  اساسي پژوهش باشند. این پرسشهای  پاسخگوی پرسش

 عبارتند از:
شرایط ، 4وضعیت است؟چگونه محیط زیست  وضعیت فعلي -6

 ؟در کدام مسیر قرار دارندو جریانات زیست محیطي 

انساني و های  علتن اتفاق افتاده است؟ چرا و چگونه ای -2

 ؟کدامند 1و فشارها 1طبیعي این تغییرات یا نیروی محرکه

 4انجام و چقدر موثرباید چه کاری یست حفظ محیط زبرای  -9

 ؟0ها است؟ پاسخ

های  و از طریق تحلیل شاخص DPSIRبا استفاده از مدل 

ه در رابطه با شهر گرمسار با ترسیم روابط علت و پایداری حوض

ابتدا به این منظور معلولي عوامل ناپایداری پرداخته شده است. 

                                                
2 
Pressure, State, Impact, Response (PSIR) 

3 
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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مصاحبه و ادبیات مروری و  با استفاده از نظرات اخذ شده در

محیطي، مشکالت زیست محیطي و اجتماعي های  یافته

 .شناسایي و سپس در چارچوب مدل تحلیل شد

 

 نتایج و بحث

میدداني،  های  بر اساس نتایج مصاحبه و بررسي نیروی محرکه:

جمعیدت و اشدتغال وابسدته مدورد بررسدي و       دو نیروی محرکه

حوضه مورد دهد که  ميان نشمولفه جمعیت تحلیل قرار گرفت. 

از رشدد جمعیدت برخدوردار اسدت و بده لحداظ نیدروی         مطالعه

 شدود.  مدي  محرکه، جمعیت شاخص اساسي در حوضه محسدوب 

مولفده وابسدتگي بده مندابع     در خصدوص  هدا   بررسدي  ،همچنین

 ه به لحداظ اشدتغال نشدان داد کده سدهم اشدتغال      زیستي حوض

 21درصدد، سدهم صدنعت     16ه بخش کشاورزی در کدل حوضد  

درصد از کل اشدتغال اسدت. تحلیدل     24درصد و سهم خدمات 

درصدد   69/19دهد که شهرسدتان فیروزکدوه بدا     مي ارقام نشان

بیشترین سهم اشتغال در بخش کشاورزی و پدس از آن دماوندد   

 02/94درصدد، سدمنان بدا     42/94درصد، گرمسار با  12/14با 

زکدوه و  فیروهدای   شهرسدتان اند.  درصد را به خود اختصاص داده

آبخیدز  هدای   عندوان حدوزه   دماوند در باالدست حدوزه آبخیدز بده   

 د.  نشو مي شهری گرمسار شناخته

تدوان   مدي  با تحلیل وابستگي اشتغال حدوزه آبخیدز شدهری   

. در کدرد آن را بررسدي   گذاری ه و تاثیرعامل حرکت را در حوض

شدود کدده   مدي  ه بده مشداغل، مشداهده   تحلیدل وابسدتگي حوضد   

شدهر گرمسدار   باالدسدت  وه و دماوندد در  فیروزکد های  شهرستان

مندابع   و دارای بیشترین وابستگي به اشتغال در بخش کشاورزی

. از اسدت  عبارتي شهر گرمسدار  دست یا به پایین در آب مورد نیاز

شهرستان گرمسدار در موقعیدت مشدابه بدا اشدتغال       ،طرف دیگر

عنوان شهرستان وابسدته   درصدی به بخش کشاورزی، به 42/94

شدوند. بده لحداظ     مدي  ه آبخیز به لحاظ اشتغال، شناختهبه حوز

تحلیل وابستگي ساکنین حوضه به منابع زیستي، ندوع اشدتغال   

ترتیدب   بده هیدرولوژیکي نیز بررسي شدده اسدت و    در واحدهای

درصدد،   04بنکوه با ، درصد 94آباد با  آبخیز عبدالههای  زیرحوزه

درصدد   14درصدد، نمدرود بدا     19درصد، مزداران  49گورسفید 

 .باشندمي بیشترین سهم اشتغال در بخش کشاورزی را دارا

هدای   بر اساس تحلیل صدورت گرفتده بدر اسداس مولفده      فشار:

اربری اراضدي و افدزایش   تغییدرات کد   نیروی محرکده، دو مولفده  

عوامدل فشدار در حدوزه آبخیدز     تدرین  عندوان مهم  مصرف آب به

ني و اسدنادی  و مطالعات میداها  شناخته شدند. بررسي رود حبله

اراضدي نشدان داد    در خصوص تغییرات کداربری  در این پژوهش

در منطقده   6909تدا   6919که کاربری کشاورزی در طي دوره 

-6914دارای رشد بوده است. به این صورت که در دوره زمداني  

هددزار هکتددار و همچنددین، در دوره زمدداني    29حدددود  6919

هدای  ت زمدین هزار هکتار بر وسع هفتحدود  نیز 6909-6914

کده مجموعدا رشدد اراضدي      شده اسدت   کشاورزی و آیش افزوده

کاربری اراضدي کشداورزی در   . درصد است 91کشاورزی معادل 

رود  درصد کل مساحت حوزه آبخیز حبلده  92/9محدوده معادل 

درصدد سدطح حوضده را     02کده   کاربری مرتع ،همچنین است.

آبخیدز   در حدوزه  6909تدا   6919در طي دوره  ،شود شامل مي

دارای کاهش بوده است. بده ایدن صدورت کده در دوره      رود حبله

هزار هکتار از مراتع و همچنین،  21حدود  6919-6914زماني 

هزار هکتار از وسدعت   دونیزحدود  6914-6909در دوره زماني 

درصددد  42/4 و در مجمددوع معددادل مراتددع کاسددته شددده اسددت

هدا   بررسدي  .(2461، و همکداران  (Mahini کاهش داشته اسدت 

ه را درصد سطح حوضد  2/4که دهد که کاربری شهری نشان مي

در حدوزه آبخیدز    6909تدا   6919در طي دوره شود،  مي لشام

دارای رشد بدوده اسدت. بده ایدن صدورت کده در دوره        رود حبله

در دوره هزار هکتار و همچنین،  یکحدود  6919-6914زماني 

هکتدار بده ایدن کداربری      2044نیزحددود   6914-6909زماني 

درصدد رشدد را نشدان     11عا معدادل  که مجمو شده است  افزوده

 دهد.   مي

تدوان بده    مدي  تغییدرات کداربری اراضدي   از مهمترین دالیل 

رود و تصرف اراضي حاشدیه   تعداد پمپاژ از رودخانه حبله افزایش

بدي و توسدعه باغدات، تغییدر     رودخانه و تغییر کاربری دیدم بده آ  

اغات سیب و افزایش قابل توجده  الگوی کشت از زراعت آبي به ب

روی نتدایج مخدرب    افزایشيبازخورد  که کردهای آب اشاره  چاه

خداك، خسدارت   فرسایش و رسوب، سیل، هدر رفت مواد مغذی 

های قبدل   نسبت به سال شناختي بومه و ناپایداری ضوارده به حو

مولفده   .اندد  هشدد  یدمخرب تشد عواملاین  هرسال ،داشته خود

کمیت و کیفیدت  های  افزایش مصرف آب از طریق بررسي معیار

در حدوزه  نتدایج نشدان داد کده    و  آب مورد بررسي قدرار گرفدت  

دشت مهم )سفره آب زیرزمیني( ایدوانکي،   پنج، رود حبلهآبخیز 

آبسرد و سدرخه وجدود دارد.   -ورامین، گرمسار، فیروزکوه، هومند
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، در از وضعیت برداشت متعادل برخوردار استجزء فیروزکوه به 

سفره دیگر حجدم سدفره آب زیرزمیندي در حدال کداهش       چهار

 69باشند. بیالن آب زیرزمیني بدرای ایدن حوضده در طدول     مي

در  و نتدایج نشدان داد کده   ( اسدتخرا   94تدا   41سال )از سدال  

بده  افت تجمعي سطح ایستابي  94تا  42دشت گرمسار، از سال 

طور متوسط، این دشت هرساله بدا   به. متر رسیده است -49/21

متدری سدطح ایسدتابي سدفره آب زیرزمیندي      سانتي 94کاهش 

 باشد.  مواجه مي

افدت تجمعدي سدطح     94تدا   10در دشت ایوانکي، از سدال  

طور متوسط، این دشت  متر رسیده است. به -90/94ایستابي به 

ابي سددفره آب متددری سددطح ایسددت 41/6سدداله بددا کدداهش  هددر

 94تدا   14باشد. در دشت ورامین، از سدال  زیرزمیني مواجه مي

طور  به. متر رسیده است -40/91افت تجمعي سطح ایستابي به 

متدری سدطح    99/6سداله بدا کداهش     متوسط، ایدن دشدت هدر   

-باشد. در دشدت هومندد  ایستابي سفره آب زیرزمیني مواجه مي

ایسددتابي بدده افددت تجمعددي سددطح  94تددا  41آبسددرد، از سددال 

ساله بدا   طور متوسط، این دشت هر متر رسیده است. به -94/94

متری سطح ایستابي سفره آب زیرزمیندي مواجده    94/6کاهش 

افت تجمعي سدطح   94تا  41باشد. در دشت سرخه، از سال مي

طور متوسط، این دشت  به. متر رسیده است -42/60ایستابي به 

ایسدتابي سدفره آب    متدری سدطح  سدانتي  01ساله با کاهش  هر

تدرین  بنابراین دو مولفه مذکور از مهم باشد.زیرزمیني مواجه مي

ه و ایجداد اثدرات منفدي در    برای ناپایداری شدن حوضد ها  مولفه

 و به تبع آن شهرگرمسار است. رود حبله

 درها  گروهي و مصاحبههای  نتایج بحثبر اساس  وضعیت:

و  رود حبله آبخیز حوزهتحلیل نگراني از وضعیت شهر گرمسار و 

 حاکم بر مدلانجام تحلیل مشارکتي روابط علت و معلولي 

، سه مولفه فشارهای  اثرات منتج از مولفه مبتني بر تحلیل

 کیفیت آب و رسوب و کاهش حاصلخیزی خاكمنابع آب، 

در حوزه آبخیز  وضعیت سنجشهای  معیارترین عنوان مهم به

کیفیت آب سطحي و های  شاخصشناخته شدند.  رود حبله

بیالن آب زیرزمیني، ، زیرزمیني برای مصارف شرب و کشاورزی

سي رحجم رواناب و تولید رسوب و کاهش حاصلخیزی، مورد بر

های اخیر در  تغییرات حجم رواناب را در طي سالقرار گرفت. 

های  در طي سالد دهسه ایستگاه بنکوه، رامه و کیالن نشان مي

داشته حجم رواناب روند کاهشي  ایستگاه سهاخیر در این 

در حدود  19-14است. حجم رواناب ایستگاه بنکوه در سال آبي 

 09-94که در سال آبي  حالي میلیون مترمکعب بوده در 941

میلیون مترمکعب رسیده است. حجم رواناب ایستگاه  691به 

میلیون مترمکعب بوده  پنجدر حدود  14-10رامه در سال آبي 

میلیون مترمکعب  دوبه حدود  94-09سال آبي که در  حالي در

در  44-41حجم رواناب ایستگاه رامه در سال آبي . رسیده است

-94که در سال آبي  حالي میلیون مترمکعب بوده در 64حدود 

تواند ه ميک میلیون مترمکعب رسیده است 1/9به حدود  09

 برداریهمچنین افزایش بهره نشان از تغییر اقلیم و خشکسالي

 نشانها  مجموعه بررسي های این رودخانه باشد.آب از سرشاخه

میلیون مترمکعب حجم ذخیره آبخوان  99دهد که ساالنه  مي

 با توجه به افزایش مصرف نسبت به میزان تغذیه سفره، کاهش

 یابد.  مي

های سطحي برای مصرف برای محاسبه شاخص کیفیت آب

 بیشینهبه  نسبت غلظت متغیرهای مختلف کیفیت آبشرب، 

 محاسبه استاندارد ملي آب شرب کشور غلظت مجاز متغیرها در

های برای تمام نمونه 6کیفیت آبشاخص نتایج . در نهایت، شد

دهد که  نشان ميهای هیدرومتری گیری شده در ایستگاهاندازه

ترین از عالي در باال رود حبلهکیفیت آب شرب حوزه آبخیز 

ست سد نمرود تا بسیار ضعیف حوزه آبخیز در باالدهای  بخش

هایي از شهرستان گرمسار در محدوده غربي شهر  در بخش

این نتایج با  ،شود. همچنین مي گرمسار و شهر ایوانکي مشاهده

کمي افزایش برای محدوده غربي شهر گرمسار در خصوص 

کیفیت آب زیرزمیني نیز ارزیابي شده است. با کاهش جریان 

به  رو این روند، فزایش فرسایشآبي و افزایش مصرف آب و ا

خصوص دشت  هه و بضگسترش برای محدوده جنوبي حو

میزان خیزی،  کاهش حاصل يمنظور بررس به گرمسار است.

تجمعي نیترات+نیتریت و فسفر خروجي مشاهداتي به تن در 

در  94الي  19های  ایستگاه بنکوه بین سال دربررسي شد. سال 

ه که این شداز حوضه خار   نیترات و نیتریت تن 6901حدود 

 مارآ) دهای این حوضه دارنشان از کاهش حاصلخیزی خاك

 94الي  19 های . بین سال(سمنان استان فاضالب و آب شرکت

خار  ایستگاه فسفر از این  تن 914در ایستگاه بنکوه، در حدود 

دست را  که کیفیت آب پایین عالوه بر این یندا. این فراست شده

                                                
1
 Water Quality Index (WQI) 
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-خیزی خاك باالدست ميباعث کاهش حاصلدهد، کاهش مي

میزان  برد.میزان مصرف انواع کود را باال مي ،شود. همچنین

ایستگاه  سهتجمعي رسوب مشاهداتي به میلیون تن در سال در 

 6994تا  6919دهند که از سال بنکوه، رامه و کیالن نشان مي

بین در ایستگاه رامه ، میلیون تن 20در ایستگاه بنکوه تقریباً 

ین ب ،همچنینو میلیون تن  پنجتقریباً  94تا  14های  سال

میلیون تن  سهیالن تقریباً گدر ایستگاه  94تا  44های  سال

 هایاین مقدار رسوب، از بهترین خاك .است شدهرسوب خار  

کشاورزی بوده است. عالوه بر آن هزینه الیروبي انهار و سدها را 

 کند. فه ميهای موردمطالعه اضانیز به هزینه

با مصرف بیش از اندازه و نامتناسب منابع آبي در بخش  اثرات:

خصوص حوزه آبخیز شهری  هو ب رود حبلهشمالي حوزه آبخیز 

فشار به آن اشاره مولفه شاخص مصرف آب در  گرمسار که در

به شدت تحت  شد، نظام اشتغال بخش جنوبي و گرمسار را

عمده های  در گروهوضعیت اشتغال  داده است. تاثیر قرار

که اشتغال در بخش  دهد مي فعالیتي شهرستان گرمسار نشان

ترتیب معادل  به 6994و  6901، 6941 های کشاورزی در سال

تا  6941درصد را شامل شده است. از سال  26و  29، 92

درصد رشد  4/6سال جمعیت معادل ساالنه  64طي  6901

در بخش  که وابستگي به اشتغال داشته است، در حالي

این روند طي سال  درصد کاهش یافته است. 66کشاورزی 

وابسته  فعالیتي های شود. گروه مي نیز مشاهده 6994تا  6901

 6994و  6901، 6941 های در سالصنعت و معدن  به

 . است درصد 20و  94 ،24ترتیب معادل  به

دهد که مشاغل وابسته به صنعت و معدن از  مي آمار نشان

درصد رشد داشته و از گروه فعالیتي  64، 6901 تا 6941سال 

این گروه  6994سال  کشاورزی پیشي گرفته است. البته در

دهد. در گروه  مي درصدی را نشان شششغلي نیز کاهش 

ترتیب  به 6994و  6901، 6941 های در سالخدماتي،  فعالیت

 شود. این آمار نشان مي درصد را شامل 49و  46، 49 معادل

 6941ایش اشتغال در بخش خدمات از سال دهد گر مي

رتبه نخست  6994تا  6941اما از سال  ،تغییری نداشته است

و  6941-6901 اشتغال را در اختیار دارد. تفاوت دوره آماری

 6994در رشد جمعیت فعال است. آمار سال  6994-6901

دهد که کل جمعیت نیز روند کاهشي و از نرخ رشد  مي نشان

برخوردار بوده است. در مقایسه با رشد  درصد هسساالنه منفي 

، نشان است درصد 4/6که معادل  رود حبلهه ضمتوسط حو

ه دارای روند ضکه جمعیت شهرستان نسبت به حو دهد مي

با  دهد که ه نشان ميضکاهشي است و تحلیل اشتغال حو

درصدی  66و کاهش  درصدی بخش کشاورزی 16اشتغال 

سال گذشته، موانع  61مسار در اشتغال کشاورزی شهرستان گر

دلیل عدم  پیش آمده در مسیر کشاورزی پایدار دشت گرمسار به

 کشاورزی دشتهای  مدیریت منابع آب باالدست و اصالح روش

گرمسار، پایداری اشتغال این دشت و در نتیجه شهر گرمسار با 

اثرات تغییرات ترین . یکي از مهماست رو هچالش جدی روب

حوزه آبخیز شهری  برداری آب در هش بهرکاربری و افزای

کشاورزان و های  گرمسار، ایجاد تعارضات اجتماعي و نگراني

های برگزار شده با  ها و کارگاه در مصاحبهمردم گرمسار است. 

مردم و کارشناسان و مصاحبه با نماینده مردم گرمسار، آرادان و 

خیز ایوانکي در مجلس شورای اسالمي، مدیریت آب در حوزه آب

های  و اولویتها  عنوان یکي از ضرورت شهرستان گرمسار به

  .مردم مطرح شده است

در این مولفه، اقدامات انجام شده و اقداماتي که بایستي پاسخ: 

برای پاسخ به بهبود وضعیت موجود انجام شود، با مشارکت 

 چهاراندرکاران کلیدی و مطلع حوضه شناسایي شد. این  دست

اقدامات مدیریت منابع آب سطحي و  -6تند از: اقدام اصلي عبار

اجرای اقدامات مدیریت  -2 ،ساماندهي حقابه از سد نمرود

 یاراضي زراعي و بهبود الگوی کشت، حفاظت خاك و آبخیزدار

اقدامات آبخیزداری و  -9، گرمساردر حوزه آبخیز شهرستان 

های مردمي و جلب  ایجاد و تقویت تشکل -4 و حفاظت خاك

میزان اهمیت و منظور تعیین  به ریزی و اجرا در برنامه مشارکت

یند سلسله اسنجي این چهار اقدام، از مدل تحلیل فر اولویت

یند سلسله مراتبي پایداری افر 6مراتبي استفاده شد. جدول 

های اقدام نشان  شهر گرمسار را بر اساس معیارها و گزینه

 دهد.  مي

ها  اتبي ابتدا معیارله مریند سلسامطابق با روش تحلیل فر

کمیتي توماس ال ساعتي، مقایسه زوجي  هناساس مقیاس بر 

و  DPSIRها، از نتایج اجرای مدل  منظور تعیین رتبه اند. به شده

کارشناسان و  وسیلهبهبندی انجام شده  ها و رتبه نتایج مصاحبه

ب ضری یتاهم مردم محلي استفاده شده است. پس از تعیین

ها( بایستي مورد قضاوت پاسخ) هامیت گزینهعیارها، ضریب اهم

کمیتي  نُهقرار گیرد. در این مرحله نیز از مقیاس ارجحیت 



 491/   گرمسار شهر: موردی مطالعه باالدست، آبخیز حوزه به وابسته شهرهای پایدار توسعه راهبردهای

ساعتي استفاده شده است. در این مرحله درجه اهمیت گزینه 

شود. این  صورت زوجي مقایسه مي ای دیگر به نسبت به گزینه

ها انجام  محاسبات و تعیین ضرایب اهمیت برای کلیه معیار

ها در خصوص  های ارجحیت گزینه مقایسه 2ده است. شکل ش

طور که در شکل  ها را نشان دهد. همان ارتقاء وضعیت معیار

ترتیب مدیریت منابع آب سطحي و حقابه  شود، به مشاهده مي

سد نمرود، مدیریت اراضي زراعي و بهبود الگوی کشت، ایجاد و 

ی و های محلي و اجرای اقدامات آبخیزدار تقویت تشکل

حفاظت خاك دارای ارجحیت برای ارتقاء وضعیت معیارهای 

 پایداری شهر گرمسار در رابطه با حوزه آبخیز شهری هستند.

 

 های اقدام یند سلسله مراتبي پایداری شهر گرمسار را بر اساس معیارها و گزینهافر -1 جدول
 گزینه )پاسخ( معیار هدف

پایداری 

شهر 

گرمسار با 

حفظ 

پایداری 

 حوزه

آبخیز 

 شهری

(G) 

رود به  جمعیت شهری و روستایي حوزه آبخیز حبله

 (6Aهای آبخیز ) تفکیک شهرستان و زیرحوزه

اقدامات مدیریت 

منابع آب سطحي 

ساماندهي حقابه از 

 (B) سد نمرود

ایجاد و تقویت 

های مردمي  تشکل

و جلب مشارکت در 

 ریزی و اجرا برنامه

(C) 

اجرای اقدامات 

ظت حفا آبخیزداری و

خاك مدیریت سیل و 

فرسایش و احیاء 

 (D) پوشش گیاهي

اراضي مدیریت 

زراعي و بهبود 

 الگوی کشت

(E) 
رود  اشتغال وابسته به منابع زیستي حوزه آبخیز حبله

(2A) 

 (9Aه )ضسطح تغییر کاربری در حو

 (4A) میزان مصارف آب سطحي و زیرزمیني

 (1Aزی )کیفیت آب برای شرب و کشاور

 (1Aبیالن آب زیرزمیني )

 (4Aحجم رواناب )

 (0Aخیزی ) میزان تولید رسوب و کاهش حاصل

برداران باالدست  اختالفات و تعارضات اجتماعي با بهره

 (9Aحوضه )

روند جمعیت فعال شاغل وابسته به کشاورزی و سایر 

 (64Aهای عمده شغلي ) گره

 (66Aالت جمعیتي روستایي و شهری گرمسار )تحو

 

ن راهبرد یمنظور تدو به :SWOTمدل  تدوین راهبردها با

حوزه آبخیز  مدیریت یکپارچهرابطه پایداری شهر گرمسار و 

نتایج  از استفاده با .استفاده شده است  SWOTاز مدل شهری

 سامانهدست آمده از نتایج مدل ارزیابي پویای  هتحلیلي ب

DPSIRل آن و یه و تحلیو تجز يدانیاطالعات م ي، بررس

نظران منطقه و ن، کارشناسان و صاحبیبا مسئول مصاحبه

دها یها و تهد فرصت ،قوت، نقاط ضعف، SWOTفرم  21تکمیل 

بر اساس شد.  و ارزش و ضرایب مربوطه تعیین  مشخص

ک از یهر  یيت با استفاده از ارزش نهای، در نهاامتیازات عوامل

 .ترسیم شد ،2مطابق شکل عوامل چهارگانه، نمودار راهبردها 

، امتیاز SWOTهای  فرمدست آمده از  هبر اساس اطالعات ب

و امتیاز نهایي ماتریس خارجي  4/6نهایي ماتریس داخلي برابر 

چهار بخش خارجي از -نمودار ماتریس داخلي. است 2/9برابر 

به معني  یا راهبرد تهاجمي SOاصلي شامل راهبردهای 

 ها، راهبردهای برای استفاده از فرصتها  استفاده از توانمندی

WO بهبود  یا راهبردهای محافظه کارانه یا انطباقي به معني

یا  STی راهبردها ها،شرایط محیطي با استفاده از توانمندی

دروني با استفاده های  سامانهراهبردهای رقابتي به معني بهبود 

معني یا راهبردهای تدافعي به  WT ایو راهبرده ها از فرصت

تشکیل شده است. ، کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات

دهنده  نقطه تقاطع دو خط ماتریس داخلي و خارجي، نشان

 راهبرد مناسب برای حوزه آبخیز شهری گرمسار است. 
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 ارگرمس یشهر زیحوزه آبخ يخارج-يداخل سیماتر -2شکل 

 

نتیجه  ،نشان داده شده است 2طور که در شکل  همان

های محافظه  این پژوهش اتخاذ راهبردخارجي –ماتریس داخلي

با ترکیب جدول تجزیه و تحلیل عوامل خارجي و  .کارانه است

توان جدول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل  مي، داخلي

ند ک این جدول فرصت را ایجاد مي. را استخرا  کرد 6راهبردی

که کلیه عوامل داخلي و خارجي را به تعداد عامل کمتری 

های جداول عوامل  وزن ها و محدود کند این کار با بررسي رتبه

EFE   وIFE ترسیم منظور  به(. 2)جدول  گیرد انجام مي

اصلي داخلي و خارجي به  ابتدا عوامل ماتریس راهبردی کمي

در جدول  دیراهبرتحلیل و  های گزینه ها و همراه ضریب آن

شود. برای دادن  مي شود. سپس به عوامل وزن داده مي نوشته

ن یا ایآ که شود مشخصد یبه هر عامل با مطلوب بودننمره 

ر؟ یا خیدارد ای  نقش عمدهها  یند انتخاب استراتژیاعامل در فر

هر عامل  یرا برا مطلوب بودنر نمره یه زیرو یو سپس بر مبنا

 (9 ،مطلوب یتا حد (2 ،بیتمطلوبدون  (6اختصاص داد. 

نمرات  يجمع وزن. مطلوبار یبس (4 و معقول مطلوبیت یدارا

 راهبردهر . آید يم دست شود و مجموع به محاسبه مي مطلوبیت

کسب کرده باشد، اولویت اول را  مطلوبیتن نمره یکه باالتر

ترتیب نمره نهایي  استراتژی، به های بوده و بقیه گزینه

ترتیب ماتریس  . بهگیرند بعد قرار مي هایت، در اولویمطلوبیت

QSPM را در مدیریت  خارجي راهبردهای داخلي های راهبرد

                                                
1 
Strategic Factor Analysis Summary (SFAS) 

منظور توسعه پایدار گرمسار در  پایدار حوزه آبخیز شهری به

تهیه و ترسیم شد. مقایسه دودویي با عوامل داخلي و خارجي 

، نمره مطلوب بودندر جداول امتیاز متوازن هر عامل، نمره 

ذکر شده محاسبه  در ارتباط با راهبردهای مطلوب بودنهایي ن

ریزی کمي راهبردی که به  شده است. مطابق با جداول برنامه

راهبرد  هشتتدوین شده است،  راهبردهاتفکیک برای انواع 

بهترین راهبردهای منتج از  9ترتیب مطرح شده در جدول  به

ار شهر ترتیب امتیاز برای توسعه پاید به QSPMماتریس 

 حوزه آبخیز شهری پیشنهاد مدیریت یکپارچهگرمسار از طریق 

منتج از ماتریس عوامل داخلي و  IEشود. بر اساس نمودار  مي

های  خارجي، راهبرد مدیریت پایدار شهر در طبق راهبرد

با استفاده از  يطیمح طیهبود شرامحافظه کارانه به معني ب

 رار گرفته است. درق محافظه کارانه( تی)موقعها  یتوانمند

، دو راهبرد QSPMنتایج ماتریس تطبیق این نمودار و 

 IEدار نخست از گروه راهبردهای منطبق بر نمودار  اولویت

نشان  41/6نتایج ماتریس داخلي با امتیاز  ،است. همچنین

 26/9دهد نقاط ضعف بر نقاط قوت غلبه دارد و امتیاز  مي

ها بر تهدیدات غلبه  صتدهد که فر ماتریس خارجي نشان مي

های بعدی که مبتني بر استفاده از فرصت  براین اولویتدارد. بنا

 هاست مورد تایید است.

41/6 1/2 9 4 
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بیرونی )موقعیت رقابتی(

کاهش نقاط ضعف و پرهیز 
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 SWOTه آبخیز شهری گرمسار در مدل زمهمترین عوامل استراتژیک حو SFAS -2جدول 

 امتیاز وزني رتبه وزن عوامل راهبردی عوامل راهبردی

S6  69/4 )متنوع، ارگانیک و ...(اراضي مستعد کشاورزی و باغداری  9 90/4  

S2 62/4 های جایگزین )صنایع دستي، گیاهان دارویي و ...( الزم برای ایجاد معیشت های پتانسیل  9 91/4  

S9 64/4 نیروی انساني مستعد  1/9  94/4  

S4 64/4 تنوع و تناسب اقلیمي برای تولید انواع محصوالت کشاورزی  9 96/4  

W6 62/4 دست و رعایت حق آبه باالدست و پایین عدم توزیع مناسب  4 49/4  

W2 62/4 مشکالت کمي و کیفي منابع آب  4 49/4  

W9 66/4 فقر و بیکاری و مهاجرت روستائیان و گسترش شهرها  4 42/4  

W4 66/4 های سطحي و زیرزمیني رویه و غیر اصولي از منابع آب برداری بي بهره  1/9  99/4  

O6 64/4 صنعتي و فراهم نمودن امکان توسعه کشت و عرضه-ی مصرف گیاهان دارویياستقبال عمومي برا  1/9  16/4  

O2 66/4 های دولتي ملي حضور مسئوالن بومي در راس سازمان  1/1  14/4  

O9 69/4 های طبیعي شهرستان دلیل مجاورت با منطقه حفاظت شده و ظرفیت جذب گردشگران پایتخت به  1/4  19/4  

O4 60/4 زارهای داخلي و خارجي و مراکز خدماتي از طریق پایتخت و شبکه حمل و نقلدسترسي به با  9 19/4  

T6 64/4 دلیل کاهش منابع آبي رود به برداران شمالي حوضه حبله افزایش تنازعات مردم با بهره  4 11/4  

T2 69/4 خشکسالي و کاهش روزافزون منابع آبي  4 16/4  

T9  61/4 های دیگر در باالدست حوضه به کاربریتبدیل اراضي ملي و مستثنیات  9 41/4  

T4 62/4 مهاجرت شدید روستائیان به شهرهای خار  از شهرستان و رها شدن تولید و اراضي کشاورزی  1/9  49/4  

 

 گیری نتیجه

دهد که حیات شهر گرمسار به  های پژوهش نشان مي یافته

هد که د نتایج نشان مي .رود وابسته است حوزه آبخیز حبله

ترین مشکل و موثرترین معنوان مه وضعیت کمي و کیفي آب به

عنوان  و توسعه پایدار شهری گرمسار و بهمحدودیت در گرمسار 

ترین عامل وابستگي بین شهر و حوزه آبخیز شهری در مهم

 ،حال کاهش و از ناپایداری محسوس برخوردار است. همچنین

 با حرکت از مرکزدهد که تحوالت جمعیتي   نشان ميها  بررسي

ای از میزان رشد جمعیت کاسته   شهرستان به نقاط حاشیه

رود در حال  که جمعیت حوزه آبخیز حبله شود در حالي مي

افزایش است. کاهش نرخ رشد جمعیت مستقیما به کاهش 

اشتغال وابسته به منابع زیستي و در خصوص گرمسار، 

ود است، قابل ر حبله کشاورزی وابسته به منابع آب حوزه آبخیز

 مالحظه است. 

تحلیل شاخص وابستگي مشاغل به منابع زیستي حوزه 

رود نشان داد، مصرف بیش از اندازه و نامتناسب  آبخیز حبله

خصوص  هرود و ب منابع آبي در بخش شمالي حوزه آبخیز حبله

حوزه آبخیز شهری گرمسار که در شاخص مصرف آب به آن 

بي و گرمسار را به شدت اشاره شد، نظام اشتغال بخش جنو

گیری  داده است. این تغییرات با ساختار شکل تحت تاثیر قرار

شهرستان گرمسار در تضاد بوده و موجب خرو  جمعیت و 

شود. بر اساس مدل  ثباتي در پایداری شهر گرمسار مي بي

ر و وضعیت ارزیابي، تحلیل مولفه اثرات ناشي از عوامل فشا

ن اثرات تغییرات کاربری و افزایش ترینشان داد که یکي از مهم

گرمسار، ایجاد تعارضات  برداری آب در حوزه آبخیز شهریبهره

است.  های کشاورزان و مردم گرمسار اجتماعي و نگراني

منظور تدوین راهبردهای مناسب با استفاده از نتایج استنتا   به

 پاسخ چهارمعیار اصلي و  66در مجموع  DPSIRشده از مدل 

مورد تحلیل قرار گرفت بر اساس روابط علت و معلولي )گزینه( 

 ها با استفاده از مدل ها و انتخاب بهترین گزینه و کارکرد پاسخ

AHP  تحلیل شد. نتیجه نشان داد که معیار میزان مصارف آب

اقدامات  در اولویت اول و گزینه A4 سطحي و زیرزمیني

د حقابه از سد نمرو يسامانده يریت منابع آب سطحیمد

 . است عنوان گزینه اول و یا پاسخ موثر در مدل به

، SWOTدر مدل خارجي -بر اساس ماتریس عوامل داخلي

راهبرد مناسب برای حوزه آبخیز شهری گرمسار، اتخاذ 

بر اساس نتایج حاصله از  .است محافظه کارانههای  راهبرد

 ،9کمي مطابق با جدول  راهبردیتحلیل و ترسیم ماتریس 

 بندی شد. نتایج نشان داد اصلي شناسایي، اولویت راهبرد هشت

طبیعي در که تدوین برنامه مشترك آب، کشاورزی و منابع 
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، منظور تبیین اقدامات موثر زنجیره حوزه آبخیز باالدست به

تولید توزیع و مصرف آب در اراضي باالدست در اولویت اول 

 شود:بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد مي  .داردقرار 

با توجه به اینکه توسعه پایدار شهری از رابطه مستقیم با  -6

شهری برخوردار است و تحلیل این رابطه  حوزه آبخیزپایداری 

محیطي است، نیازمند  وابسته به بازخوردهای اجتماعي و زیست

برخوردار  سامانهمدلي برای ارزیابي است که از رویکرد پویایي 

دلیل امکان  به DPSIRباشد. به این منظور استفاده از مدل 

 سامانهمندی از امکان تحلیل علت و معلولي در یک  بهره

 شود. آبخیز شهری توصیه ميهای  در حوزه، بازخوردی پویا

ریزی  و برنامه AHPمدل ، DPSIRترکیب کاربردی مدل  -2

ها را  تواند بهترین پاسخ مي SWOTراهبردی با استفاده از روش 

داری شهری در کنار راهبردهای برای تدوین راهبردهای پای

 شهری ارائه دهد. حوزه آبخیزپایداری 

عنوان  های اقتصادی بههای مالي دولت و انگیزه سیاست -9

شود مؤثرترین عوامل بر مشارکت مردمي در است، توصیه مي

 د.شوهای اجرایي به این موضوع توجه که در پروژه

ي برای مشارکت منظور آگاه های آموزشي به برگزاری کارگاه -4

حوزه آبخیز و توسعه پایدار شهری  مدیریت یکپارچهتر در جدی

برداران و مردم  خصوص الزم است تا بهره شود. به توصیه مي

های  ساکن باالدست حوضه و ساکنین دشت گرمسار در کارگاه

 . کنندمشترك شرکت 
 

 ساررمسه اولویت اصلي راهبردی توسعه پایدار حوزه آبخیز شهر گ -3 جدول

 QSPMامتیاز در ماتریس  نماد راهبرد نوع راهبرد ردیف

6 
منظور تبیین اقدامات موثر  تدوین برنامه مشترك آب، کشاورزی و منابع طبیعي در حوزه آبخیز باالدست به 

 زنجیره، تولید توزیع و مصرف آب در اراضي باالدست
WO0 06/9  

WO6 99/9 توسعه کشت گیاهان دارویي و صنعتي مدیریت اراضي و مصرف آب در باالدست حوزه و   2  

9 
آموزش نیروهای مستعد محلي، و جوانان و زنان بومي در ایجاد مشاغل جایگزین متناسب با شرایط تولیدی  

 کشاورزی و منابع طبیعي 
SO4 29/9  
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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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