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پيشگفتار
در پيشگفتار شماره قبلي مجله به ضرورت نگرش سيستمي و جامعنگري در مديريت منابع آب پرداخته و همچنين به فرضيات و سواالت اساسي در جهت
پيادهسازي مديريت يكپارچه آب در سطح حوضههاي آبريز اشاره شد .در اين شماره برخي از اين سواالت تجزيه و تحليل ميشوند.
 -1رويكرد سادهسازي مدل حوضه آبريز تا چه اندازه بر جامعيت يكپارچهنگري تأثير ميگذارد؟ حد سادهسازي براي حفظ جامعيت در بخشهاي مختلف مدل
چه ميباشد؟
از آنجا كه در طرحهاي توسعه منابع آب ،اغلب اختالفها بين باالدست و پاييندست ،موجب تأخير در اجراي طرحها و اثربخشي آنها ميشوند؛ يكپارچهنگري
ميتواند در اعمال اثرات باالدست و پاييندست بر يكديگر ،تلفيق اهداف اجتماعي ،اقتصادي ،زيستمحيطي و بهرهبرداري توأم سيستمهاي رودخانه و مخزن
واقع شود .رويكرد سادهسازي بايستي به نحوي باشد كه تا حد امكان مؤلفههاي مهم منابع آبي و مصارف در سطح حوضه آبريز از جمله زمينهاي كشاورزي
در باالدست و شبكه آبياري و زهكشي در پاييندست سدها را درنظر بگيرد .و در عين حال از پيچيدگيهايي كه به دليل نداشتن اطالعات و زيرساختهاي
الزم ،غيرقابل صحتسنجي ميباشد ،اجتناب شود.
همچنين الزم است بهينهسازي تخصيص منابع آب و خاك (تعيين كاربري اراضي) با در نظرگرفتن قيود فيزيكي ،اهداف اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي
انجام شود و سياست هاي كمي و كيفي استفاده از منابع آب حوضه آبريز در راستاي رويكرد مديريت يكپارچه منابع آب تدوين شوند .در اين راستا تعيين
اساسيترين معيارها در سادهترين سطح خود كه شاخص اثرگذاري اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي در منطقه باشد ،اهميت دارد .سپس در بررسيهاي
بعدي ميتوان به تدريج پيچيدگي اعمال اثرگذاري را افزايش داد.
در يك مدل جامع ،با استفاده از مدلهاي پيشبيني و ارزيابي پتانسيلها و نيازهاي سيستم حوضه آبريز ،تحت شرايط مختلف با نگاهي به پويايي سيستم
ميتوان از ساختاري چندهدفه و چندمنظوره استفاده نمود و تا حد امكان ارتباط و تعامل اهداف بر يكديگر كامالً ساده و تعريف شده درنظر گرفته شود .در
اين راستا الزم است به منظور شناسايي اجزاي اصلي در مدلسازي و ارتباط مستقيم با كارشناسان و مديران ،جلسات متعددي برقرار گردد تا دغدغهها و
چالشهاي اصلي در منطقه شناسايي و سعي شود نظرات آنها در مدلها و زيرمدلهاي درنظرگرفته شده اعمال شوند .بنابراين رويكرد سادهسازي در
برنامهريزي بايستي به اندازهاي باشد كه هم در آن روابط پويايي بين مؤلفههاي اصلي در حوضه آبريز در نظر گرفته شده به شكلي قابل درك و پيادهسازي
در منطقه باشد و هم نتايج و مدلهاي توسعه يافته قابليت انتقال و آموزش به كارشناسان منابع آب را داشته باشند.
 -2چگونه ميتوان اهداف و مشكالت اجتماعي را فرموله و كمي كرد و آنها را به عنوان بخشي از مدلهاي مديريت منابع آب در سطح حوضه آبريز با ديگر
اهداف هم سنگ نمود؟
در اينجا به يك سناريو اشاره ميشود كه سدي در پاييندست حوضه آبريز ساخته شده است و اين سد به داليل مختلف از جمله برداشتهاي غيرمجاز در
باالدست پر نميشود  .دليل اين امر شايد عدم توجه به تخصيص آب الزم به نيازهاي باالدست در شرايط موجود و توسعه برنامهريزي احداث و بهرهبرداري از
سد باشد .كشاورزان و ساكنين باالدست خود را حقابهبران اصلي آب در منطقه ميدانند و نگران از دست دادن درآمد به ويژه در بخش كشاورزي و مهاجرت
افراد (به دليل ايجاد شدن فرصتهاي شغلي در پاييندست) هستند .به عنوان يك شاخص در مديريت حوضه آبريز و با ديدگاه كاهش پيامدهاي منفي
اجتماعي طرحهاي توسعه منابع آب ،ميتوان فاصله بين نيروي شاغل در منطقه و نيروي جوياي كار در منطقه باالدست را درنظر گرفت و سعي در كم كردن
اين فاصله نمود كه موجب كاهش نارضايتي افراد از تغيير كاربري در باالدست و كاهش مهاجرت به خارج از ناحيه نيز ميشود.
هيئت تحريريه مجله متخصصين آب كشور را دعوت به همفكري براي طرح سواالت بيشتر و پاسخ به آنها براي ايجاد الگو و ساختار براي پيادهسازي و به
كارگيري مديريت يكپارچه منابع آب مينمايد.
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