
  

 
 
 

 

 

 

 

 پيشگفتار

و پايه دهيم. اساس  نگري در مديريت منابع آب اختصاص مي سخن اين شماره مجله تحقيقات منابع آب را به ضرورت نگرش سيستمي و جامع
مفهوم مديريت يکپارچه منابع آب بر اين اصل استوار است که تخصيص آب به مصرف کنندگان مختلف براي منظورهاي متفاوت در يک 

باشد. نيازهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه مديريت منابع آب حوضه آبريز،  حوضه آبريز مستقل از يکديگر نبوده و عميقاً به هم وابسته مي
سازي حوضه آبريز با در نظر گرفتن رابطه متقابل آب و خاک و کاربري اراضي با  هايي است که قادر به مدل ها و مدل ائه روششامل ار

، مالحظات اقتصادي، محيط زيست و اجتماعي باشد. فرضيات اصلي و يا سواالتي که بايستي مورد توجه قرار گيرند و يا به آنها پاسخ داده شود
سازي مديريت يکپارچه آب در سطح  شوند که در دسته اول شناسايي، ايجاد الگو و تعريف ساختار در جهت پياده مي به دو دسته تقسيم

 باشند: اند که برخي از سواالت اساسي به شکل ذيل قابل طرح مي کارگيري ابزارکارها تقسيم شده  هاي آبريز، و در دسته دوم ايجاد و به حوضه
 ساختار( شناسايي، ايجاد الگو و 1

 سازي براي حفظ جامعيت در  گذارد؟ حد ساده نگري تاثير مي سازي مدل حوضه آبريز تا چه اندازه بر جامعيت يکپارچه رويکرد ساده
 باشد؟ هاي مختلف مدل چه مي بخش

 آب در سطح هاي مديريت منابع  توان مسائل و مشکالت اجتماعي را فرموله و کمي کرد و آنرا به عنوان بخشي از مدل چگونه مي
 حوضه آبريز با ديگر اهداف همسنگ نمود؟

 باشد و کنترل فعاليتهاي  هاي آمايش سرزمين که تعيين کاربري اراضي مي هاي طرح توان با يکي از مهمترين مولفه چگونه مي
 خشيد؟محيطي را بهبود ب کشاورزي به عنوان منبع اصلي استفاده از آب و ايجاد آلودگي در حوضه آبريز، اهداف زيست

  چه ميزان از کاهش دبي ورودي به سدها مربوط به تغيير کاربري اراضي در باالدست و چه ميزان مربوط به کاهش بارش در اثر تغيير
 باشد؟ اقليم مي

 يابد؟ وري اقتصادي بهبود مي چگونه با اصالح الگوي مصرف آب در سطح حوضه آبريز، هدف بهره 

 وري استفاده از  ريزي در سطح حوضه آبريز و هدفمند کردن خسارتهاي خشکسالي، بهره برنامهتوان در مواقع خشکسالي با  چگونه مي
 آب را افزايش داد؟

 ( ايجاد و بکارگيري ابزارکارها2

 شوند؟ مدت منابع آب حوضه آبريز انتخاب مي بيني بلند ها براي پيش چگونه مهمترين شاخص 

 بيني کننده و  هاي شناسايي شده با توجه به پارامترهاي پيش با استفاده از شاخصمدت منابع آب حوضه آبريز  بيني بلند چگونه پيش
 شود؟ هاي اقليمي و هيدرولوژيکي انجام مي محرک

 برداري از مخزن را  کاهش داد؟ کيفي در بهره -توان مشکالت محاسباتي مرتبط با در نظر گرفتن توامان اهداف کمي چگونه مي 

 گيري چند معياره تخصيص آب و خاک در مدل جامع حوضه آبريز و با در نظر گرفتن اهداف  ميمتوان از رويکرد تص چگونه مي
 مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي استفاده نمود؟

هيئت تحريره مجله، متخصصين آب کشور را تشويق به ايجاد يک گفتگو در طرح سواالت بيشتر، پاسخگويي به سواالت و تشخيص نيازهاي 
 نمايد. سازد، دعوت مي ريزي و مديريت که روند مطالعات جامع آب کشور را متأثر مي سازي و تحليلي برنامه مدل
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