
  

 
 
 

 

 

 

 

 پيشگفتار

نگري در مديريت منابع آب پرداخته و همچنين به فرضيات و سواالت اساسي در جهت  در پيشگفتار شماره قبلي مجله به ضرورت نگرش سيستمي و جامع
 شوند.  هاي آبريز اشاره شد. در اين شماره برخي از اين سواالت تجزيه و تحليل مي سازي مديريت يكپارچه آب در سطح حوضه پياده

هاي مختلف مدل  سازي براي حفظ جامعيت در بخش گذارد؟ حد ساده نگري تأثير مي سازي مدل حوضه آبريز تا چه اندازه بر جامعيت يكپارچه سادهرويكرد  -1
 باشد؟ چه مي

نگري  شوند؛ يكپارچه ها ميها و اثربخشي آن دست، موجب تأخير در اجراي طرح ها بين باالدست و پايين هاي توسعه منابع آب، اغلب اختالف از آنجا كه در طرح
هاي رودخانه و مخزن  برداري توأم سيستم محيطي و بهره دست بر يكديگر، تلفيق اهداف اجتماعي، اقتصادي، زيست تواند در اعمال اثرات باالدست و پايين مي

هاي كشاورزي  رف در سطح حوضه آبريز از جمله زمينهاي مهم منابع آبي و مصا سازي بايستي به نحوي باشد كه تا حد امكان مؤلفه واقع شود. رويكرد ساده
هاي  هايي كه به دليل نداشتن اطالعات و زيرساخت دست سدها را درنظر بگيرد. و در عين حال از پيچيدگي در باالدست و شبكه آبياري و زهكشي در پايين

 باشد، اجتناب شود.  سنجي مي الزم، غيرقابل صحت
محيطي  صيص منابع آب و خاك )تعيين كاربري اراضي( با در نظرگرفتن قيود فيزيكي، اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيستسازي تخ همچنين الزم است بهينه

هاي كمي و كيفي استفاده از منابع آب حوضه آبريز در راستاي رويكرد مديريت يكپارچه منابع آب تدوين شوند. در اين راستا تعيين  انجام شود و سياست
هاي  محيطي در منطقه باشد، اهميت دارد. سپس در بررسي ترين سطح خود كه شاخص اثرگذاري اقتصادي، اجتماعي و زيست ها در سادهترين معيار اساسي

 توان به تدريج پيچيدگي اعمال اثرگذاري را افزايش داد.  بعدي مي
ستم حوضه آبريز، تحت شرايط مختلف با نگاهي به پويايي سيستم ها و نيازهاي سي بيني و ارزيابي پتانسيل هاي پيش در يك مدل جامع، با استفاده از مدل

استفاده نمود و تا حد امكان ارتباط و تعامل اهداف بر يكديگر كامالً ساده و تعريف شده درنظر گرفته شود. در   توان از ساختاري چندهدفه و چندمنظوره مي
ها و  ي و ارتباط مستقيم با كارشناسان و مديران، جلسات متعددي برقرار گردد تا دغدغهساز اين راستا الزم است به منظور شناسايي اجزاي اصلي در مدل

سازي در  هاي درنظرگرفته شده اعمال شوند. بنابراين رويكرد ساده ها و زيرمدل هاي اصلي در منطقه شناسايي و سعي شود نظرات آنها در مدل چالش
سازي  هاي اصلي در حوضه آبريز در نظر گرفته شده به شكلي قابل درك و پياده آن روابط پويايي بين مؤلفه اي باشد كه هم در ريزي بايستي به اندازه برنامه

 هاي توسعه يافته قابليت انتقال و آموزش به كارشناسان منابع آب را داشته باشند. در منطقه باشد و هم نتايج و مدل
هاي مديريت منابع آب در سطح حوضه آبريز با ديگر  كمي كرد و آنها را به عنوان بخشي از مدلتوان اهداف و مشكالت اجتماعي را فرموله و  چگونه مي -2

 اهداف هم سنگ نمود؟
هاي غيرمجاز در  دست حوضه آبريز ساخته شده است و اين سد به داليل مختلف از جمله برداشت شود كه سدي در پايين در اينجا به يك سناريو اشاره مي

برداري از  ريزي احداث و بهره . دليل اين امر شايد عدم توجه به تخصيص آب الزم به نيازهاي باالدست در شرايط موجود و توسعه برنامهشود باالدست پر نمي
جرت دانند و نگران از دست دادن درآمد به ويژه در بخش كشاورزي و مها بران اصلي آب در منطقه مي سد باشد. كشاورزان و ساكنين باالدست خود را حقابه

دست( هستند. به عنوان يك شاخص در مديريت حوضه آبريز و با ديدگاه كاهش پيامدهاي منفي  هاي شغلي در پايين افراد )به دليل ايجاد شدن فرصت
ي در كم كردن توان فاصله بين نيروي شاغل در منطقه و نيروي جوياي كار در منطقه باالدست را درنظر گرفت و سع هاي توسعه منابع آب، مي اجتماعي طرح

 شود.  اين فاصله نمود كه موجب كاهش نارضايتي افراد از تغيير كاربري در باالدست و كاهش مهاجرت به خارج از ناحيه نيز مي
و به  سازي هيئت تحريريه مجله متخصصين آب كشور را دعوت به همفكري براي طرح سواالت بيشتر و پاسخ به آنها براي ايجاد الگو و ساختار براي پياده
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