
 
 

 

 
 

 

 پيشگفتار
 گويد.  دست اندرکاران مديريت منابع آب کشور شادباش می هيأت تحريره مجله سال نو را به همه متخصصين، اساتيد، دانشجويان و

داده شده است. بسياری از منتقدان بر اين باورند  اختصاصسر مقاله اين شماره مجله به تغيير نگرش فکری در مهندسی و مديريت منابع آب و محيط زيست 
های مختلف  شاخهتصميم سازان در  باشد در نوع تفکر مهندسين و که ريشه اصلی بسياری از مشکالت محيط زيستی که شامل تغييرات اقليمی نيز می

ريزی، طراحی، مديريت و بهره برداری را به  شهری و عمرانی است. توسعه هرم فکری نيوتونی يعنی تفکر مکانيسمی، همه ابعاد برنامهـ  اجتماعی ـاقتصادی 
مغاير  کهشده است  ريزی پیای  جيرههای گذشته تحت تاثير قرارداده است. اين هرم فکری بر اساس تفکر عمودی و برخورد قدم به قدم و زن شکلی در دهه

تفکر افقی )هوليستيک( و يا آنچه که امروز به آن تفکر و برخورد سيستمی، همه جانبه و يکپارچه  ،م با خالقيتأنحوه تفکر فطری بشر، يعنی تفکر تو
سازان  ريشه مشکالت محيط زيست را در تالش  تصميمميالدی، بسياری از 2991است. بعد از کنفرانس زمين در شهر ريودوژانيرو برزيل در سال  ،گوييم می

های آموزشی و  بايد به همزيستی و سازگاری با محيط زيست تغيير نمايد. طی دو دهه گذشته در تمام زمينه اند که می انسان برای کنترل محيط زيست دانسته
صرفاً تا حدی اعمال شده است. بطور مثال ديدگاه و تسريع ، رز تفکر، تشويقبرداری اين تغيير در ط مديريت و بهره ،ريزی تربيتی، طراحی، اجرايی، برنامه

فرابخشی مبتنی بر مديريت تقاضای آب تبديل شده است. از جمله مهمترين موضوعات مرتبط با اين ديدگاه خصوصاً در زمينه  یمبتنی بر تأمين آب به نگرش
 ارد زير اشاره نمود :توان به مو ريزی و مديريت منابع آب می برنامهمهندسی، 

ه موارد در زمينه آموزشی و در ارائه دروس پايه و تخصصی آب جهت ايجاد طرز تفکر منتقدانه و خالق، بر تغيير موضوعات درسی دانشجويان با توجه ب -2
 تکيه شده است : زير

 آموزش رياضيات اکوسيستم -

 مهندسی توسعه داده شود. های ای که خالقيت در طراحی يادگيری علوم مهندسی به شيوه -

 ايجاد حس مسئوليت واخالق کاری در استفاده از طبيعت و خدمات مهندسی و بدست آوردن خرد مهندسی    -
 ايجاد ظرفيت برای همزيستی و سازگاری با محيط زيست، تغيير هرم فکری و کار گروهی    -

 ای آينده   ه سالمت نسلهای فکری برای بهبود کيفيت زندگی، امنيت و  ايجاد زمينه -
 تنوع زيستی، فرهنگی، بومی و آموزش کارآفرينیدادن به ايجاد انگيزه و اشتياق برای اهميت  -
 آموزش حفاظت از محيط زيست -

 يير اقليم کاربرد قوانين اول و دوم ترموديناميک به دليل اثرات تغ ی اطالعات وايه مهندسی آب از جمله فرض ايستايتوجه به تغيير فرضيات پ -

ها برای استفاده از  سازی ها و ظرفيت و افزايش توانايیهای مهندسی  طرحتعليم طراحی سبز در جهت کاهش پيامدهای منفی محيط زيستی  -
 های پاک و تجديد پذير انرژی

 آموزش کاهش پسماند از محل توليد و توسعه فرهنگ بازيافت -
های هيدرواقليمی در ارائه  توجه به حساسيت هايی همچون سيل وحوادث غير مترقبه، ايجاد سازگاری و دههای مهندسی آب و مواجهه با پدي در طراحی -1

 .مدنظر قرار گرفته است ای و مديريت ريسک ای و غيرسازه های سازه حل راه
های  دستی طرح مسائل باال دستی و پايين ی و حقوقی اهميت دارند،زيست در مديريت جامع و يکپارچه منابع آب که مسائل اجتماعی، اقتصادی، محيط -3

های محيط زيستی، جلوگيری از مهاجرت، باال بردن اميد به زندگی و اميد به فردا و توجه به تأثير پذيران در همه سطوح مورد  آبه منابع آب، حقوق آب و حق
 توجه قرار گرفته است.

های مختلف تغيير هرم فکری در  را در ايجاد يک خط مشی و پايگاه برای گفتگو در زمينهکاران منابع آب  هيأت تحريره مجله، همه متخصصين و دست اندر
 نمايد. های آبی و مديريت منابع آب دعوت می طراحی سازه
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