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استفاده از روش تاکسونومی جهت مدیریت  اارزیابی توان اکولوژیک حوزه آبخیز ب
 ، طالقان)ت: حوزه آبخیز زیدشي(مطالعه مورد جامع حوزه آبخیز

 3 نرگس سقازاده ،2 فاطمه رضایی، *1امید اسدي نلیوان

 omid.asadi@ut.ac.ir ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،ي آبخیزداريدانشجوي دکتر -1
 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،ي آبخیزداريدانشجوي دکتر -2
 دانشگاه اردکان ،دانشجوي کارشناسی ارشد آبخیزداري -3

 چکیده

ریزي جهت توسعه پایدار در بسیاري از مباحث  مدیریتی مطرح شده است. هاي آبخیز به عنوان محور اصلی برنامهامروزه حوزه
بندي آنها با توجه به معیارهاي مختلف اکولوژیکی، یکی از موارد مهم در هاي آبخیز و رتبهارزیابی توان اکولوژیک حوزه

هاي طراحی شده براي ترین سیستمباشد. روش تاکسونومی یکی از جامعهاي آبخیز میریزي و مدیریت جامع حوزهبرنامه
گیري براي آینده است. در این تحقیق چهار زیرحوزة حوزه آبخیز زي و تصمیمریارزیابی توان متغیرهاي دخیل در برنامه

هاي هاي مدیریتی حوزهزیدشت واقع در منطقه طالقان انتخاب شد. بر اساس روش تاکسونومی چهار شاخص تاثیرگذار در طرح
(شاخص ترکیب گیاهی، شاخص حفاظت خاك، شاخص فرسایش و رسوب و شاخص کمیت آب) انتخاب شدند. نتایج  آبخیز

نشان داد تاثیرگذارترین متغیر، شاخص حفاظت خاك بوده است و اولویت اول بین چهار زیر حوزه انتخابی براي اجراي 
ترین با توجه به شاخص حفاظت خاك که مهمباشد. می D1هاي مدیریتی با توجه به چهار شاخص فوق، زیر حوزه طرح

 هاي بعدي قرار دارند.در اولویت DINT2و  DINT1و  D2هاي شاخص بوده، زیرحوزه

 

 : يدیکل يهاواژه
 مدیریت جامع، روش تاکسونومی، توان اکولوژیک، حوزه زیدشت
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Abstract 
Nowadays watershed catchments have been introduced as the main point of permanent development 
in many management discussions. Watershed catchments ecological power assessment and their 
rankings according to different Ethological criteria is one of the important factors in watershed 
catchments planning and management. Taxonomy method is one of the most comprehensive planned 
systems for assessing the power of related variables in planning and decision making for the future. In 
this research, four subcatchments of Zidasht catchment located in Taleghan region has been selected. 
Based on Taxonomy method, four effective variables in watershed catchments management plans 
(plant composition index, soil protection index, erosion and sediment index, and water quantity index) 
has been selected. Results demonstrates that the most effective index is the soil protection index and 
the ranking and the first priority among four selected sub catchments to perform management plants 
according to four mentioned indexes is D1 zone. The most important indicator of soil conservation 
index, the D2 sub and DINT1 and DINT2 are next in priority. 

Keywords: 
Comprehensive Management, Taxonomy Method, Ecological Power, Zidasht Catchment1 
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 مقدمه .1
بندي آنها با توجه به معیارهاي مختلف اکولوژیکی، یکی از موارد مهم در هاي آبخیز و رتبهارزیابی توان اکولوژیک حوزه

ها، باعث هدایت صحیح و موثر بودجه، منابع انسانی، حوزهبندي باشد. رتبههاي آبخیز میریزي و مدیریت جامع حوزهبرنامه
ها در منطقه را دارد. شود که توان و پتانسیل بیشتر براي پیشرفت نسبت به سایر حوزهاي میتجهیزات و سایر منابع به حوزه

ژیکی مناسب براي اجراي اهمیت ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین تا به آنجا است که چنانچه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولو
گردد، بلکه تخریب بیشتر محیط را کاربرد خاصی باشد، اجراي آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه نمی

 ).Brazier,1998و  Aurger,2000؛ 1379(مخدوم، به همراه خواهد داشت
ها عمدتا به هاي  پیچیده مواجه هستند. این پیچیدگیيگیرهاي آبخیز اغلب با مشکالتی در تصمیمریزان حوزهبرنامهمدیران و

گیري لحاظ شوند و از آنجا دلیل این واقعیت است که مقدار عظیمی از فاکتورها موثر و متغیرها وجود دارند که باید در تصمیم
شوند. مقدار اطالعات و هاي داخلی  این عوامل متفاوت است، مدیران براي درك مسئله با مشکل مواجه میکه اثرات و وابستگی

(آمایش  ریزي استفاده از زمینگیري در مورد برنامهشود که بشر قادر به مشاهده کامل مسائل تصمیمتقابل فاکتورها باعث می
راهکار مناسبی براي حل  )MCDM١( گیري چند معیارههاي تصمیم). در این رابطه تکنیکWitlox,2005( سرزمین) نباشد

توان بهترین گزینه یا گیري، میها با توجه به معیارهاي مختلف تصمیماین گونه مسائل است. در واقع با استفاده از این تکنیک
گیر مسئول است که هم مسئله مطرح در گیري انتخاب و اجرایی نمود. تصمیمهاي موجود تصمیمها را از بین گزینهگزینه
ري و هم اهداف کالن آن مسئله را شناسایی کند و به طور مستقیم ارزش نهایی ارزیابی را سروسامان دهد تا در گیتصمیم
 ).1391( دستورانی و همکاران، ها، راه حل مشخصی براي آن معین شودبندي گزینهطبقه

هاي ریتی، وجود معیارها و گزینهبندي حوزهاي آبخیز جهت انتخاب بهترین اقدام مدیدر مبحث ارزیابی اکولوژیکی و رتبه
کند، لذا وجود یک تکنیک قوي و آسان که بتواند مدیران هاي زیادي روبرو میگیري، مدیران را با پیچیدگیفراوان در امر تصیم

باشد. در این تحقیق سعی گردیده که به خصوصیات و کاربردهاي روش را در این زمینه یاري کند، کامال محسوس می
هاي آبخیز ریزي و مدیریت جامع حوزههاي مناسب مدیریتی و استفاده آن در برنامهی عددي در انتخاب گزینهتاکسونوم

 پرداخته شود.
با  1944بار این روش به صورت علمی در جنگ جهانی دوم در سال توان گفت اولینگیري چند معیاره میدر خصوص تصمیم

اکتبر  27و  26در  "گیري چند معیارهتصمیم " المللی با عنوانفرانس بینچندین متغیر هدف متعارض مطرح شد. اولین کن
گیري چند مقاله ارائه گردید. بعد از این کنفرانس، تصمیم 63برگزار شد، که در آن  2در دانشگاه کارولیناي جنوبی 1972

الیت گسترده پژوهشی بر روي معیاره به عنوان نماد یک میزان علمی مطرح شد. این کنفرانس مبداً شروع یک رشته فع
MCDM 1383(مومنی، و در رشد و شکوفایی آن، دانشمندانی چون چارچمن، داوز، کریمن و ... نقش بسزایی داشتند.( 

کنند که براي آمایش سرزمین در مناطق ساحلی بیان می ) در تحلیل مکانی مناسب و یکپارچه2011( پورابراهیم و همکاران
سازي نظرات متخصص روي اجازه یکپارچه ANP)٤(به خصوص فرآیند تحلیل شبکه )3MCE(چند معیارهاستفاده از ارزیابی 
دهد و رویکرد مکانی کارآمد را براي توسعه ریزي را میاجتماعی و زیست محیطی در چارچوب برنامه -معیارهاي اقتصادي

هاي تخصصی در آمایش سرزمین، بر روي ستمویتلوکس در مروري بر سی 2005دهد. در سال هاي ساحلی ارائه میکاربري
هاي پشتیبان ، سیستم5هاي متخصص( مانند سیستم کندهاي مبتنی بر کامپیوتر تمرکز میمباحث تئوریک انواع سیستم

                                                                 
١ Multi Criteria Decision Making  
٢ University of South Carolina 
٣ Multi-Criteria Evaluation 
۴ Analytic Network Process 
۵ Expert Systems 
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ریزي شهري بپردازد. کند تا بر ارزیابی کارایی هر سیستم در برنامه) و تالش می2هاي یکپارچه، سیستم)1DSS( گیريتصمیم
هاي آبخیز به منظور مدیریت جامع آبخیز، از ) براي برآورد توان اکولوژیکی حوزه1391( دستورانی و همکاران

هاي سازي تعیین کاربري اراضی با استفاده از روش) در مدل1387( فر و همکاراناستفاده کردند. بختیاري )3TOPSIS(روش
 TOPSISل گیري مکانی شاممحیطی و براساس چهار روش تصمیمگیري چند متغیره مکانی با توجه به معیارهاي تصمیم

 6,AHP٥,SAW٤ELECTRE ها را توسعه دادند.مدل مناسب کاربري 
بندي اقدامات آبخیزداري از طریق ارزیابی توان اکولوژیک در سطح حوزه آبخیز و کارایی پژوهش حاضر نیز با هدف اولویت

 معیاري جهت مدیریت حوزه آبخیز انجام گرفت.گیري چند هاي تصمیماستفاده از روش
 

 هامواد و روش .2
 ی زیدشتموقعیت جغرافیای
الی  50°،37´،46"هاي جغرافیاییو در طول 36°،11´،46"الی 36°،05´،35"جغرافیایی هايه درعرضعمنطقه مورد مطال

هاي طالقان و از سمت جنوب به رشته کوهقرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه از شمال به رودخانه طالقان و  °50،44´،56"
). این حوزه به 1377(مدیریت آبخیزداري،  گرددسفلی ختم میشرق آن نیز به زیر حوزه باریکان و از غرب به زیر حوزه نسا

 ).1(شکل چهار زیرحوزه تقسیم شده است
 

 
 موقعیت حوزه آبخیز زیدشت در کشور، استان و منطقه .1شکل 

 
 تاکسونومیوش معرفی ر

                                                                 
١ Decision Support System 
٢ Integrated systems 
٣ Technique for Odrer- Preference by Similarity to Ideal Solution 
۴ ELimination and Choice Expressing REality  
۵ Simple Additive Weighting 
۶ Analytical Hierarchy Process  
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). 1375آسایش، ( میالدي پیشنهاد گردید 1763در سال  2عددي براي نخستین بار توسط آدانسون 1تاکسونومیروش تحلیل 
دانان لهستانی اهمیت این روش را دریافته و به بسط و گسترش این نظریه اي از ریاضیمیالدي عده 1950در اوایل دهه  سپس

عنوان  به 4)روکال(از مدرسه عالی اقتصاد  3این روش توسط پروفسور زیگنانت هلویکمیالدي  1968در سال  پرداختند.
یافتگی بین ملل مختلف در یونسکو مطرح گردید که تاکنون به عنوان مدل بندي و تعیین درجه توسعهاي براي طبقهوسیله

هاي گسترده اقتصادي بندي سایر فعالیتو رتبه هااي مورد استفاده قرار گرفته است و نیز آن را جهت تعیین اولویتشدهشناخته
 ی مناسب وتاکسونومی روش. روش تحقیق )1362 بهشتی،( برندهاي گوناگون نظیر صنعت و کشاورزي به کار میو در بخش

ها از مندي و برخورداري آن فعالیتهاي مختلف با توجه به درجه بهرهبندي و مقایسه فعالیتبندي، طبقهدرجه براي عالی
یکی اینکه  .است زمان دو عمل در کنار همتوانایی انجام هماین روش  جمله نقاط مثبت از باشد.هاي مورد بررسی میمعیار

هاي همگن تقسیم کند و دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر هاي ارائه شده به زیر مجموعهمجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخص
در این روش . )1362بیدآباد، ( هایی را نیز به دنبال دارداین روش همچنین محدودیت ند.بندي کزیر مجموعه همگن را درجه

تعیین گردند وابستگی بسیار زیادي به هدف انجام مطالعه دارند و ضمن اینکه تعداد این اطالعات نیز  دنوع اطالعاتی که بای
تعداد این اطالعات بیشتر باشد و یا اینکه هر چند موضوع اي که هر چه گذارد، به گونهبندي میتاثیر بسزایی بر کیفیت درجه

 .)1378 زیاري،( تر خواهد بودبندي دقیقاین اطالعات بیشتر توجیه کننده هدف باشد، درجه
 

 تاکسونومی عددي روش تحلیلاجرایی  مراحل
ها با توجه به هر کدام از فعالیتدر این مرحله ماتریسی براي باشد. ) می1ا (هتشکیل ماتریس داده تحت عنوان مرحله اول

هاي مورد یعنی این ماتریس به تعداد فعالیت باشد، n.mاي که ابعاد ماتریس به گونه شودمیهاي مورد بررسی طراحی معیار
 .)1362؛ بیدآباد، 1388(شیخی،  )، ستون داشته باشدm( هابررسی سطر و به تعداد شاخص

)1( 

   

هاي مختلف سنجیده ها با واحدبا توجه به آن که شاخصشود. پرداخته می تشکیل ماتریس استانداردبه مرحله دوم در 
ها) را به دست ها (شاخصشوند، لذا جهت حذف اثر این واحدها و جایگزینی مقیاس، ابتدا میانگین و انحراف معیار ستونمی

. در گام بعدي انحراف دیآبدست می )2( هادر گام اول میانگین ستون شود.محاسبه می ijZآورده و سپس کمیت استاندارد 
جهت  jAiماتریس  )4( هاي استاندارد شدهگام سوم آن است که عضو .دآیبدست می jAiبراي هر ستون از ماتریس  )3( معیار

نیز داراي  Zماتریس  .شودتشکیل ) 5( استانداردسازي اطالعات ساخته شده ، در قالب ماتریس جدیدي به نام ماتریس همسان
ها به مقیاس واحد تبدیل هاي مختلف شاخصچون با تغییر متغیر، مقیاس و یک ماتریس استاندارد است. باشدمی n.mابعاد 

ساوي برابر صفر و انحراف معیار آن م Zروشن است که از لحاظ آماري میانگین هر ستون ماتریس استاندارد شده  شده است.
 3و  2و 1، قدم بعدي بدست آوردن میزان اختالف و یا فاصله دو نقطه از نقطه دیگر ( Zبا داشتن ماتریس استاندارد  یک است.

(منظور از نقطه همان  باشدباشد که حاصل آن تشکیل ماتریس فواصل مییر یا شاخص میمتغ m) براي هر کدام از  nو ... و 
 .)1388؛ شیخی، 1362؛ بیدآباد، 1362(بهشتی،  باشد)مورد نظر می فعالیت مورد بررسی، در مطالعه

)2( 
                                                                 

١  Taxonomy 
٢ Adanson 
٣ Zyegnant Hellwing 
۴ Wroclaw 
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)3( 
 
 
)4( 
 
 

)5(                                                                                                     

                                                                                                             
)6( 

 

، فواصل  Zد با توجه به اعداد استانداردشده در ماتریس استاندارشود. سوم به تشکیل ماتریس فواصل پرداخته می در مرحله
فاصله بین دو  Cabد که در آن آیبه دست می )6( گانه به صورت mهاي گانه ، براي شاخص nهاي مختلف مرکب بین فعالیت

در آن صورت ماتریس فواصل مرکب به دست  ،دها دو به دو بدست آیدر صورتی که فاصله فعالیت .باشدمی bو  aشاخص 
توان نتیجه گرفت این ماتریس متقارن بوده و قطر آن مساوي باشد، مییس قرینه میچون ماتریس فواصل یک ماتر .)7( آیدمی

عضوهاي این ماتریس فاصله ترکیبی هر فعالیت را از فعالیت  باشد.می n.mو با ابعاد  یضمن اینکه ماتریسی مربع صفر است.
ها و ترین فاصله بین آن فعالیت، با سایر فعالیتدهنده کوتاهدهند و در هر سطر این ماتریس کمترین مقدار نشاندیگر نشان می

 .)1362(بیدآباد،  باشدیا بیشترین نزدیکی می

)7                                                                                                    (

  
نشان دهنده فاصله بین هر دو فعالیت در  Cهر عنصر ماتریس شود. پرداخته می ترین فواصلتعیین کوتاه به مرحله چهارمدر 

اي (مثال ده و در ستون جداگانهشترین فاصله بین دو فعالیت مشخص در این ماتریس در هر سطر کوتاه شاخص مورد نظر است.
. شودیمحاسبه م dسپس، میانگین و انحراف معیار کوچکترین فواصل هر سطر یعنی همان ستون  .شودنوشته می) dستون 

 شودمحاسبه می) 8( ) طبق رابطه-d) و حد پائین (+d، فواصل حد باال (شودهاي همگن مشخص حال براي آنکه فعالیت
 :)1362(بیدآباد، 

)8( 
d(+) = d + ٢Sd 
d(-) = d - ٢Sd       

خواهند د ، همگن بوده و در یک گروه قرار نباشمیها مابین دو حد باال و پائین هایی که حداقل فواصل آنفعالیتدر این مرحله 
هاي فوق به . چنانچه حداقل اختالف بین دو فعالیت بیشتر از حد باال و یا کمتر از حد پائین باشد، در این صورت فعالیتگرفت

 .)1362، (بیدآباد دلیل غیرهمگنی باید حذف گردند
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ها عالیتم فاگر در این مرحله تماشود. انجام می معیارهاي مورد بررسی لحاظهاي همگن از بندي فعالیترتبه پنجم،مرحله در 
، سپس استاندارد دهندهاي همگن تشکیل میها را براي فعالیتاین صورت ماتریس داده در یک گروه همگن قرار نگیرند، در

یافتن مقادیر  آل را در نظرگرفته و پس ازها، مورد ایدههاي استاندارد شده، براي تک تک شاخصنموده و در ماتریس شاخص
 آل برايکمیت ایده Zokشود که در آن براي هر فعالیت محاسبه می )9( برخورداري مطلوب ها،آل براي تک تک فعالیتایده

k ،امین شاخص استانداردشدهZik  م براي اشاخص استانداردشدهiمین فعالیت و اCio  برخورداري مطلوب براي شاخصi ام
هاي انتخاب شده به نحوي که چنانچه جهت شاخص ،هاي مورد بررسی داردآل بستگی به نوع شاخصانتخاب مقدار ایده .است

به عنوان مثبت باشد یعنی اگر مقدار شاخص هر چه بیشتر باشد، برخورداري بیشتر را نشان دهد، بزرگترین عدد هر ستون را 
و چنانچه جهت شاخص منفی باشد، عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداري است، لذا کوچکترین مقدار به  ندگیرآل در نظر میایده

 .)1362(بیدآباد،  شودآل انتخاب میعنوان مقدار ایده
)9(                                                                                              

 
شاخص تلفیقی به نام  بخشدر این شود. پرداخته می هاي همگنفعالیت) 10( محاسبه درجه برخورداريپایانی، به مرحله در 

به صفر  گردد که دامنه محدودي داشته باشد و بین مقادیر صفر و یک قرار می گیرد. هرچقدر معرفی می” درجه برخورداري“
تر باشد، نشان دهنده عدم برخورداري فعالیت مربوطه به یک نزدیک تر باشد، فعالیت مورد نظر برخوردارتر و هر قدرنزدیک

بندي بندي و اولویتهاي مورد بررسی رتبهها را با توجه به شاخصتوان فعالیتتوجه به این درجه برخورداري میکه با  باشدمی
 .)1362(بیدآباد،  نمود

)10                                                                                                                            (             
 شود.حد باالي برخورداري نامیده می oCکه در آن 

 
 هاها و متغیرهاي مربوط به آنگیري شاخصاندازه

گیري شدند. تمامی توانند در مقابل قطرات باران مقاومت کنند، ارزیابی و اندازهتمامی عواملی که می شاخص حفاظت خاك:
 سطح خاك قابل بررسی هستند که عبارتند از درصد تاج پوشش گیاهی، درصد سنگ واین عوامل تحت عنوان پوشش 

سنگریزه، درصد بقایاي گیاهی، درصد کل پوشش خاك و درصد خاك لخت به عنوان معیار منفی. متغیرهاي مذکور در گستره 
نمونه در هر ترانسکت با  10قل هاي مربعی شکل و ترانسکت به تعداد حداتیپ گیاهی و در نقاط معرف با استفاده از پالت

 گیري شدند.هاي ارزیابی پوشش و به صورت میدانی اندازهاستفاده از فرم
باشد که در این هاي تجربی بسیار زیادي موجود میهاي فرسایش و رسوب روشگیريبراي اندازه شاخص فرسایش و رسوب:

 ستفاده شده است.ا) 1388(احمدي،  EPMمطالعه از مدل تجربی 
اي) براي شاخص مورد فورب، گندمیان، بوته( و فرم رویش )I,II,III( دو متغیر کالس خوشخوراکی شاخص ترکیب گیاهی:

 گیري شدند.هاي ارزیابی پوشش گیاهی اندازهنظر با استفاده از فرم
در این بخش هفت متغیر دبی ویژه، دبی متوسط، حجم رواناب، ارتفاع رواناب، متوسط بارش، بارش و  شاخص کمیت آب:
(به جز بارش) اثرگذار است. براي تعیین  گیري شدند. مساحت نیز در تمام موارد فوقضریب رواناب) اندازه( پاسخ هیدرولوژیکی

استفاده شد.  75/0مساحت و دبی ویژه با ضریب همبستگی دبی متوسط هر یک از واحدهاي هیدرولوژیک از همبستگی بین 
ها تعیین شد. چون ها در معادله دبی ویژه هر یک از زیرحوزهدادن مساحت زیر حوزه پس از تعیین معادله همبستگی و با قرار

ت آن دبی متوسط ها در مساحضرب دبی ویژه هر یک از زیرحوزه شود، از حاصلدبی ویژه از تقسیم دبی بر مساحت تعیین می
) بدست آمد. سپس با استفاده از ارتفاع رواناب و مساحت 1388(مهدوي،  تعیین شد. ارتفاع رواناب نیز از روش شماره منحنی

ها با استفاده از نقشه هم باران منطقه و روش خطوط هم باران بدست زیرحوزه حجم رواناب بدست آمد. متوسط بارش زیرحوزه
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هاي حوزه استخراج شد. متغیر پاسخ هیدرولوژیکی نیز از نسبت ارتفاع رواناب به طقه نیز از آمار ایستگاهآمد. بارش سالیانه من
 رود.ترین متغیرهاي پایداري حوزه آبخیز به شمار میها بدست آمد که یکی از مهمبارش زیرحوزه

تري و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران توزیع پرسشنامه بین اساتید و دانشجویان دک 20ترین شاخص به تعداد براي تعیین مهم
 شد.

 
 نتایج .3

بندي براي اقدامات مدیریتی، به چهار زیر حوزه تقسیم حوزه آبخیز زیدشت واقع در منطقه طالقان جهت رتبهدر پژوهش حاضر 
، مورد بررسی قرار شودها اشاره میهاي متفاوتی که در زیر به تفصیل به آنشده است. این نواحی چهارگانه بر اساس شاخص

 آمده است. 1هاي میدانی در جدول گیريگرفته است. نتایج اندازه
 
 

 هاها در زیرحوزهها و متغیرهاي انتخابی و همچنین مقدار آنشاخص .1جدول 
 هامقدار در زیرحوزه 

 DINT1 DINT2 D1 D2 متغیر شاخص

 شاخص حفاظت خاك

 26 30 18 24 درصد بقایاي گیاهی
 10 6 15 10 سنگ و سنگریزهدر صد 

 43 46 41 44 درصد تاج پوشش
 79 83 74 78 درصد پوشش خاك
 21 17 26 22 درصد خاك لخت

 شاخص فرسایش و رسوب
 m3/Km2/y( 730 552 929 249(فرسایش ویژه 

 y/2/Km3m ( 127 243 270 167(رسوب ویژه 
 m3/y( 2531 4225 7585 1626(رسوب کل

 گیاهیشاخص ترکیب 

 کالس خوشخوراکی(% )
14 15 14 13 
25 25 21 26 
56 56 57 56 

 فرم رویش(% )
56 60 55 55 
31 27 32 33 
13 13 14 12 

 شاخص کمیت آب

 1154 1147 1358 1693 مساحت به هکتار
 s3m( 027/0 023/0 021/0 021/0/(دبی ویژه 

 m3/s( 45/0 32/0 24/0 25/0(دبی متوسط 
 m3( 4063200 3530800 3441000 4382200(حجم رواناب 
 m( 24/0 26/0 3/0 38/0(ارتفاع رواناب 
 mm( 95/497 63/526 2/610 65/645(متوسط بارش 

 m( 51/0 59/0 64/0 7/0(بارش 
 55/0 47/0 44/0 48/0 پاسخ هیدرولوژیکی

 
 

 شاخص ترکیب گیاهی
با توجه به معیار شاخص ترکیب گیاهی که شامل زیر معیارهاي کالس خوشخوراکی و فرم رویش گیاهی است، زیر حوزه 

DINT1 ها تري برخوردار است، نسبت به سایر زیر حوزهبا توجه به اینکه از کالس خوشخوراکی باالتر و فرم گیاهی مناسب
باشد، که معرف درجه برخورداري عوامل مورد نظر در حوزه قابل بررسی می ifرتبه باالتري در جدول داراست. با توجه به مقدار 
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باشد. در این قسمت حوزه هاي دیگر برخوردار میتري نسبت به حوزههرچه این مقدار کمتر باشد حوزه مورد نظر از رتبه باال
DINT1  آمده است. توضیح اینکه اعداد داخل  2جدول حوزه دیگر برخوردار است. نتایج بررسی در  3از رتبه باالتري نسبت به
 باشد.مربوط به ماتریس فواصل می 5الی  2جداول 

 
 

 ها بر اساس شاخص ترکیب گیاهیبندي زیر حوزهرتبه .2جدول 

 هاشاخص
 فرم رویشی خوشخوراکی کالس

C io f i رتبه 

 هازیرحوزه
 ايبوته گندمیان فورب سه دو یک

DINT1 2 2/80 3/5 7/73 7/80 2 76/3 466/0 1 

DINT2 0 2/80 3/5 0 9/46 2 814/3 473/0 2 

D1 2 7/86 0 8/95 20 0 854/3 478/0 3 

D2 8 0 3/5 8/95 0 8 217/5 647/0 4 

 
 شاخص حفاظت خاك

بیشترین درصد پوشش بر روي خاك را دارا ها کمترین درصد خاك لخت و به دلیل اینکه نسبت به سایر زیرحوزه D1زیر حوزه 
باشد. با توجه به تري را دارا میها با توجه به این شاخص، رتبه اول و وضعیت مطلوببندي زیرحوزهباشد، در جدول رتبهمی

نتایج  حوزه دیگر برخوردار است. 3از رتبه باالتري نسبت به  D1که معرف درجه برخورداري است در این قسمت حوزه  ifمقدار 
 آمده است. 3بررسی در جدول 

 
 ها بر اساس شاخص حفاظت خاكبندي زیر حوزهرتبه .3جدول

 درصد هاشاخص
 بقایاي
 گیاهی

 درصد
 و سنگ

 سنگریزه

 درصد
 تاج

 پوشش

 درصد
 پوشش
 خاك

 درصد
 خاك
 لخت

C io f i رتبه 

 هازیرحوزه

DINT1 92/1 45/2 2/1 4/2 4/2 23/3 38/0 3 

DINT2 68/7 0 77 9/7 9/7 58/5 66/0 4 

D1 0 95/7 0 0 0 8/2 33/0 1 

D2 85/0 45/2 7/72 5/51 5/51 03/3 36/0 2 

 
 شاخص فرسایش و رسوب

بندي بود، به دلیل ماهیت ریزان، رتبه اول در جدول رتبهبر خالف دو معیار ذکر شده در باال که وضعیت مطلوب براي برنامه
ریزان باید رتبه آخر این شاخص را به عنوان وضعیت مطلوب در نظر هاي آبخیز، برنامهمنفی فرسایش و رسوب براي حوزه

حوزه دیگر برخوردار است. بنابراین این توضیح داده شده وضعیت  3از رتبه باالتري نسبت به  D2بگیرند. در این قسمت حوزه 
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باشد که با توجه به توضیحات ذکر شده در شاخص حفاظت می D1مان رتبه آخر جدول مربوط به زیر حوزه تر یا همطلوب
زیر حوزه  4بین را ترین رسوب تولید شده خاك، این زیر حوزه بیشترین محافظ در برابر عوامل فرساینده خاك و در پی آن کم

 آمده است. 4باشد. نتایج بررسی در جدول مذکور دارا می
 

 ها بر اساس شاخص فرسایش و رسوببندي زیر حوزهرتبه .4جدول
 هاشاخص

 رتبه C io f i رسوب کل رسوب ویژه فرسایش ویژه
 هازیرحوزه

DINT1 7/3 0 1/60 9/71 15/0 2 

DINT2 4/81 09/4 3/1 6/2 2/0 3 

D1 4/7 2/6 8/76 5/4 35/0 4 

D2 0 48/0 0 6/90 05/0 1 

 
 شاخص کمیت آب

ها را منفی دخیل در این شاخص، باز هم باالترین رتبه جدول و بهترین وضعیت بین زیر حوزه با توجه به تمام عوامل مثبت و
، به دلیل کمتر بودن ارتفاع رواناب D2تر بودن بارش نسبت به زیر حوزه . این زیر حوزه علی رغم پاییندارد D1زیرحوزه 

ها را تصاحب کرده است. همچنین دلیل برتري این زیر حوزه نسبت بندي زیر حوزهخروجی از زیر حوزه، مقام اول جدول رتبه
حوزه دیگر  3از رتبه باالتري نسبت به  D1، میزان بارش باالتر است. در این قسمت حوزه DINT2و  DINT1به  دو زیر حوزه 

 آمده است. 5خوردار است. نتایج بررسی در جدول بر
 ها بر اساس شاخص کمیت آببندي زیر حوزهرتبه .5جدول

 هاشاخص
 مساحت

 دبی
 ویژه

 دبی
 متوسط

 حجم
 رواناب

 ارتفاع
 رواناب

 متوسط
 بارش

 بارش
)m( 

 پاسخ
 هیدرولوژیکی

C io f i رتبه 
 هازیرحوزه

DINT1 0 6 2/86 5/82 0 05/6 44/7 015/3 61/5 63/0 4 

DINT2 2/92 6/70 91 053/0 1/40 93/3 49/2 44/7 23/4 48/0 2 

D1 06/6 0 0 0 2/51 3/0 74/0 93/3 51/3 39/0 1 

D2 9/15 0 01/50 93/5 81/6 0 0 0 31/4 49/0 3 
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 گیريبحث و نتیجه .4
هاي محیطی، باعث پیامدهاي ناگوار و تخریب محیط هاي اکولوژیک و پتانسیلدر نظر گرفتن تفاوتاستفاده از سرزمین، بدون 

کند. در چند دهه شود که در نهایت، منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار داده و محیط را از توسعه پایدار دور میزیست می
ترین ابزار و عامل تحقق توسعه ایش و ارزیابی توان اکولوژیک، مهمریزي سرزمین را بر اساس آماخیر، بسیاري از کشورها، برنامه

اند. هدف چنین دیدگاهی، استفاده مطلوب از منابع طبیعی و نیروي انسانی در جهت کفایت اقتصادي و پایدار بشمار آورده
رگونه اقدامات مدیریتی با ). بنابراین با توجه به وضعیت منابع حوزه آبخیز، الزم است هPoorahmad, 2001( اجتماعی است

هاي حوزه آبخیز و در چارچوب توان و گنجایش محیط و با اجراي دیدگاه و تفکر آمایشی و اصول نگرش به استعداد و قابلیت
ریزي استفاده از سرزمین ). در فرآیند برنامهMirdavoody, 1999( متعادل است صورت گیرد توسعه پایدار که همانا توسعه

گیري را با مشکل مواجه هاي متعددي روبرو هستیم که کار تصمیمارزیابی توان اکولوژیکی ما با معیارها و شاخصبخصوص 
کند. از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع تاثیر بسزایی در زندگی بشر دارد، ضرورت وجود یک تکنیک قوي که بتواند می

هاي علمی و ترین روشباشد. الگوریتم تاکسونومی یکی از مطمئن محسوس میریزان را در این زمینه یاري کند کامالبرنامه
تواند با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله جنس معیارها، باشد. این روش میگیري میسازي و تصمیممدیریتی فن تصمیم

اي عقالنی ردیف نماید. و آنها را به شیوه ها را  نسبت به یکدیگر سنجیدهاولویت و وزن معیارها نسبت به یکدیگر و ...، گزینه
گیري همانند هر روش دیگري تنها داده را به اطالعات تبدیل کرده و در اختیار هاي تصمیمعلیرغم آنچه گفته شد مدل

را  گیرنده است که باید بر مبناي اطالعات بدست آمده و شرایط موجود، تصمیم بهینهدهد و این تصمیمگیرنده قرار میتصمیم
). تحقیق حاضر نیز با استفاده از روش تاکسونومی 1391(دستورانی و همکاران، اتخاذ کند و از پذیرش مطلق نتایج بپرهیزد
هاي آبخیز زیدشت که خود بخشی از حوزه آبخیز بزرگتر طالقان بندي زیرحوزهعددي و چهار شاخص تاثیرگذار براي اولویت

شاخص در نظر گرفته شده  4ز انجام گرفت. مطابق نتایج به دست آمده، با توجه به است، جهت اقدامات مدیریتی حوزه آبخی
شاخص، بهترین وضعیت را جهت  3به دلیل داشتن رتبه اول در  D1حوزه بندي زیرحوزه به روش تاکسونومی، زیربراي رتبه

بندي، شاخص د. مهمترین شاخص رتبهگیرناحیه دیگر دارد و در اولویت اول قرار می 3اجراي اقدامات مدیریتی، نسبت به 
باشد که خود عاملی براي کاهش مقدار شاخص فرسایش و رسوب و افزایش شاخص کمیت آب به شمار حفاظت خاك می

توان به اهمیت هاي مدیریتی میها براي اجراي طرححوزهبندي زیرآید. از دالیل اهمیت شاخص حفاظت خاك در رتبهمی
هاي ه مواردي همچون افزایش تقاضاي زمین و قابلیت دسترسی کم به آن، عدم تناسب فرصتفرسایش خاك اشاره کرد ک

شغلی در روستا با رشد جمعیت، کاربري ضعیف اراضی و سوء مدیریت در اراضی از عوامل تشدیدکننده فرسایش خاك به شمار 
و  D2هاي تایج پرسشنامه)، زیرحوزه(با توجه به ن ترین شاخص بودهآیند. با توجه به شاخص حفاظت خاك که مهممی

DINT1  وDINT2 هاي بعدي قرار دارند. با توجه به نتایج بدست آمده درمورد شاخص تنوع گیاهی منطقه، این در اولویت
 شاخص کمترین تاثیر را در  اجراي اقدامات مدیریتی دارد.

هاي آبخیز مناسب بندي در حوزهمعیاره براي اولویتگیري چند هاي تصمیمتوان گفت که روشبا توجه به نتایج تحقیق می
ها با توجه به نتایج بندي استفاده شود. بنابراین استفاده از این روشها جهت اولویتتوان در دیگر حوزهباشند و میمی

) توصیه 1387( فر و همکارانبختیاري ) و1391( )، دستورانی و همکاران2005( )، ویتلوکس2011پورابراهیم و همکاران(
 خوانی دارند.شود که با تحقیق حاضر هممی
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