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  چکیده 
، رویکردهاي توسعه یافته لذا در پژوهش حاضر. گزاران آبخیز کشور قرار نگرفته است به خوبی مورد توجه سیاستمدیریت سازگار مفهوم  تاکنون

ي منسجم از فرایندمدیریت سازگار آبخیز . ه استمدیریت سازگار آبخیز نیز توضیح داده شدشامل مدیریت مشارکتی سازگار و مدیریت سازگار 
و پاسخ عملکرد ، پایش ییاجرااقدامات سازي مدل، ارزیابی آبخیز، طرح آبخیزداري، تصمیم مدیریتی،  هشت مرحله اصلی شناسایی مشکل، مفهوم

صورت یک چرخه تا پس از رسیدن به توفیق نهایی در تحقق اهداف مدیریتی تکرار خواهند  که به استسازگان  مدیریتی و نهایتاً ارزیابی شرایط بوم
ها در تمام ابعاد و مراحل  نفعان و مشارکت آن ها، یادگیري در حین انجام کار و نیز لحاظ نیازهاي ذي سه عامل شناسایی عدم قطعیت. شد

در  .استموجود مدیریتی و توفیق آن نسبت به سایر رویکردهاي  مدیریت سازگار آبخیز گیري و اجراي چرخه مدیریت سازگار وجه تمایز تصمیم
در مدیریت عنوان برنامه مدیریتی منتج از آن  پایش مبتنی بر سالمت و پایداري آبخیز و نهایتاً مدیریت مشارکتی بهپژوهش حاضر  همین راستا،

اي جامع از وضعیت  سبب تهیه پایگاه داده ابزارهاي ارزیابی سالمت و پایداري آبخیز به صورت که بدین. را مد نظر قرار داده استسازگار آبخیز 
 ماي منسج عنوان برنامه تواند به گر پویایی سامانه آبخیز می هاي جامع نمایان هاي مکانی و زمانی متفاوت و ارائه نقشه هاي آبخیز در مقیاس حوزه

نتایج حاصل از پژوهش حاضر براي مدیریت مؤثر منابع طبیعی کشور و مهار تخریب . براي پایش عملکرد مدیریت سازگار آبخیز در نظر گرفته شود
عنوان یک رویکرد نوظهور در عرصه مدیریت منابع طببعی  ها مبتنی بر تبیین و اتخاذ ساختار و چارچوب منسجم مدیریت آبخیز سازگار به آن

  .ند بوده و قابلیت کاربرد دارندسودم
  

  نفعان آبخیز، یادگیري مجازي گیري مبتنی بر یادگیري، مشارکت ذي آبخیزداري سازگار، تخریب زمین، تصمیم :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
افزایش تقاضا و رقابت براي که  نحوي به. اند ثیر نامطلوب عوامل مختلف طبیعی و انسانی قرار گرفتهامروزه منابع طبیعی تحت تأ

تر موجب ناپایداري اجتماعی و سیاسی شده که در نهایت عدم امنیت غذایی، فقر، نزاع و  تر و با کیفیت یابی به منابع طبیعی بیش دست
در هاي متعددي  گزاران تالش گران، مدیران و سیاست هر چند پژوهش). 2018و همکاران،  Cowie(مهاجرت را در پی خواهد داشت 

همین منظور بایستی علت عدم  به. اند اند، اما توفیقات قابل توجهی نداشته راستاي مهار برخی از مشکالت حادث شده انجام داده
المللی از جمله برنامه محیط زیست  هاي بین سازمان. توفیقات شناسایی و نیز تالش در راستاي اتخاذ رویکردهاي جدید صورت گیرد

 4، کمیسیون توسعه پایدار3، آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده2متحد سازمان ملل زایی با بیابان مبارزه کنوانسیون ،1ملل متحد
گذاري و نیز توسعه اهداف و  تري به اتخاذ رویکردهاي جدید مدیریتی و سیاست توجه بیش 5برنامه توسعه سازمان ملل متحدو 

در راستاي بهبود و حفظ  8و نهایتاً ارائه برنامه اهداف توسعه پایدار 20307کار و دستور  216هاي جامع از جمله دستور کار  برنامه
 .اند مختلف و مهار تخریب روز افزون زمین معطوف نموده 9هاي سازگان سالمت و پایداري محیط زیست و بوم

در راستا و تحت لواي کاربرد مدیریت  هاي ارائه شده گران اعتقاد بر این دارند که تمامی اهداف و برنامه پژوهش بیشتر در حال حاضر
و  Cowie؛ 2007و همکاران،  Bormann(عنوان ابزاري براي تحقق مدیریت سازگار هستند  قابلیت اجرایی دارند و در واقع به 10سازگار

همین منظور پژوهش حاضر با هدف معرفی مفهوم مدیریت سازگار و کاربرد آن در واحد حوزه آبخیز همراه با  به). 2018همکاران، 
چنین در پژوهش حاضر استفاده از رویکرد ارزیابی  هم. گیري از رویکرد مدیریت مشارکتی براي تحقق اجرایی آن انجام شده است بهره

 .ه استمعرفی شد 12عنوان یک روش پایش موثر به 11سالمت و پایداري آبخیز
  

  مدیریت سازگار
هر چند . هاي مدیریت محیط زیست تبیین شده است مند است که براي بهبود اقدامات و سیاست نظام فرایندیک  مدیریت سازگار
). 2017و همکاران،  Shamshiri(شود  می سازگان دار و پایداري بوم هاي معنی حل  اما منجر به راه استهاي سنتی  مبتنی بر روش

مند بودن و همراه با یادگیري در حین انجام کار و شناسایی عدم  مند و هدف هاي سنتی در نظام تفاوت این نوع از مدیریت با روش
و  Allan؛ 2007و همکاران،  Bormann( استهاي موجود در روش مدیریتی اتخاذ شده حتی در صورت مواجهه با شکست  قطعیت

هاي فرایندمدیریت سازگار به نوعی موثرترین روش براي مدیریت آبخیزهاي با ). 2017و همکاران،  Shamshiri؛ 2008همکاران، 
کید بر نیاز به تغییر با محیط زیست و یادگیري از انجام أاین نوع از مدیریت ت). 2008و همکاران،  Allan(پیچیده معرفی شده است 
) Holling )1978طبق اظهارات . تمام تغییرات شرایط محیط زیست قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد 13کار دارد و صرفاً با پایش

به شود بلکه ابزاري براي یادگیري از خود سامانه نیز  مدیریت سازگار ابزاري است که نه تنها موجب تغییر و بهبود یک سامانه می
 .آید حساب می
نیز  16سازگان و مدیریت سازگار بوم 15، مدیریت و ارزیابی سازگار محیط زیست14سازگار تحت عنوان مدیریت سازگار منابعاز مدیریت 

                                                        
1 United Nations Environment Program (UNEP) 
2 United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) 
3 United State Environmental Protection Agency (US EPA) 
4 Commission on Sustainable Development (CSD) 
5 United Nations Development Programme (UNDP) 
6 Agenda 21 
7 The 2030 Agenda 
8 Sustainable development goals (SDGs) 
9 Ecosystems 
10 Adaptive management (AM) 
11 Watershed health and sustainability assessment 
12 Effective monitoring method 
13 Monitoring 
14 Adaptive resource management (ARM) 
15 Adaptive environmental assessment and management (AEAM) 
16 Adaptive ecosystem management 
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و در واقع روشی ) Holling ،1978(معرفی شده است  1اصطالح مدیریت سازگار اولین بار در دانشگاه فلوریدا. نام برده شده است
کمک بسیار چنین مدیریت سازگار  هم. هاست هاي همراه با طیف وسیعی از پاسخ ر سامانهبراي مدیریت منابع طبیعی د 2تکرارپذیر

و همکاران،  Henriksen؛ 2006و همکاران،  Linkov(پیچیده  يها ها و درك پویایی سامانه انتخابسازي  بهینهدر زیادي به مدیران 
براي مثال مردم . گردد ریت سازگار به مردم تمدن باستانی بر میهاي مدی البته باید اذعان نمود که استفاده از روش. کند می )2008
هاي مدیریت سازگار براي حفظ تراکم زیاد جمعیت در مقابله با کمبود و قحطی منابع براي هزاران سال استفاده  از روش Yapجزیره 
صورت که براي مثال، مناطق ساحلی مانگرو  بدین. ها محیط زیست خود را تغییر دادند همین منظور آن به). Falanruw ،1984(نمودند 

منشاً ایده . )Shinder ،1997و  Stankey(هاي مقاوم به موریانه استفاده نمودند  گیري و تولید چوب زارهاي دریایی را براي ماهی و مرغ
و همکاران،  Bormann؛ Haber ،1964( 1900در اوایل دهه  Frederick Taylorصورت علمی مربوط به  کاربرد مدیریت سازگار به

هاي تجاري، علوم آزمایشگاهی، تئوري  هاي مختلفی مبتنی بر مفهوم مدیریت سازگار در زمینه پس از آن دیدگاه. باشد می) 1999
رقراري ارتباط بین عنوان ابزاري براي ب این مفهوم به. )2007و همکاران،  Bormann( شناسی صنعتی شکل گرفت ها و بوم سامانه

هر چند ایده یادگیري از تجربیات و اصالح رفتارهاي آتی . اي قرار گرفت ها و اقدامات مدیریتی مورد توجه ویژه یادگیري و سیاست
 عنوان یک راهبرد براي مدیریت منابع طور مشخص به طوالنی دارد اما ایده مدیریت سازگار به پیشینه ،دست آمده بهمبتنی بر تجربیات 
 .شود مربوط می) 1993( Leeو ) Holt )1957( ،Holling )1978( ،Walters )1986و  Bevertonهاي  طبیعی به پژوهش

در مدیریت . شود مطرح می 4فعالو غیر 3فعالها به دو صورت  تعامل با آن ها و نحوه شناسی عدم قطعیت روشمدیریت سازگار بر اساس 
که مدیریت  باشد، در حالی ها از طریق مداخالت مدیریتی و آگاهانه می نه به دنبال کاهش عدم قطعیتفعاالطور مداوم و  به فعالسازگار 

، Williams؛ Walter ،1987(گیري است  متمرکز بر اهداف همراه با یادگیري مفید اما غیرمنتظره در نحوه تصمیم فعالسازگار غیر
بر  مداخالتگیري مبتنی بر یادگیري است و راهبردهاي مدیریتی اثر  تصمیم الفعمعنی است که در مدیریت سازگار  این بدین). 2011

طور مشخص تحت تاثیر اقدامات مدیریتی بر منابع  ، اهداف بهفعالکه در مدیریت غیر در حالی. کنند بینی می یادگیري و منابع را پیش
ها و  طور کلی براي اجراي مدیریت سازگار روش به). Williams ،0112(هاست  بدون لحاظ اثر اقدامات مدیریتی در کاهش عدم قطعیت

  .باشد هاي توسعه یافته دیگر می که تقریباً زیربناي سایر روش توسعه داده شده است 1در شکل به شرح مندرج مراحل مختلفی 
ها و  سپس دانسته. شود ، چرخه مدیریت سازگار ابتدا با شناسایی مشکل و بیان هدف متناسب براي حل آن شروع می1بر اساس شکل 

در نهایت با تهیه . شوند ها و فنون متناسب با حل مشکل تعیین می آوري و عدم قطعیت اطالعات الزم در رابطه با مشکل موجود جمع
در مرحله دوم از . شود سازي می ، پیادهاستدهنده مرحله اول چرخه  نظر براي مدیریت سازگار که تشکیل فهرست مورد نیاز، طرح مورد

پایش . رسد هاي اتخاذ شده می ها و سیاست سازي برنامه بینی شده همراه با پیاده چرخه مدیریت سازگار، نوبت به اجراي طرح پیش
در نهایت آخرین مرحله . دهد زگار سومین مرحله اصلی از چرخه مزبور را تشکیل میهاي اتخاذ شده براي مدیریت سا ها و سیاست برنامه

در این مرحله امکان اصالح و تجدیدنظر در اهداف از . هاست آن شامل ارزیابی اقدامات اجرایی و تحلیل میزان اثربخشی یا ناکارآمدي آن
ز است در این مرحله مجدداً فهرست کاملی از اهداف و اطالعات چنین نیا هم. پیش تعیین شده و اطالعات و دانش موجود وجود دارد

هاي یاد گرفته از  هاي مدیریتی جدیدي اتخاذ شود تا مجدداً بتوان چرخه مدیریت سازگار را بر اساس آموزش تهیه شده و فنون و روش
و تحقق اهداف مدیریت سازگار ممکن است نیاز به  ثمر رسیدن براي به. تر تکرار نمود مندتر و جامع صورت نظام هاي اجرا شده و به برنامه

 .طور مداوم مد نظر قرار داد وجود دارد و پایش را به فرایندتکرار چندین باره 
  
  
  
  

                                                        
1 University of Florida 
2 Iterative method 
3 Active 
4 Passive 
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  )1993و همکاران،  Collopyاقتباس از (چرخه مدیریت سازگار  -1شکل 
  

 1مدیریت سازگار مشارکتی
نفعان و برخورداري از الگوي مدیریت مشارکتی در تمامی مراحل انجام  یکی از ارکان اصلی تحقق مدیریت سازگار استفاده از ذي

با پیشنهاد ) الف2004(و همکاران   Olssonبر همین اساس. گیرد این عنصر در مرکز ثقل چرخه قرار می که استمدیریت سازگار 
قابل ذکر . ارائه نمودند 2نسخه جدیدي از چرخه مدیریت سازگار را به صورت نمایش داده شده در شکل  مدیریت مشارکتی سازگار

 شود نفعان، اجراي هر نوع مدیریتی با شکست مواجه می دادن ذياست که امروزه نتیجه حاصل شده است که بدون دخالت 
)Wondolleck  وYaffe ،2000 ،عنوان  خوبی در مدیریت سازگار به که این امر به )1395پناه و زارع،  ؛ یزدان1389؛ مهرابی و همکاران

  .ناپذیر در نظر گرفته شده است یک اصل اجتناب
از ارکان اصلی گیري، و حل مسائل و مشکالت  سازي، تصمیم در روند تصمیم نفعان ذيتمامی ي مناسب براي مشارکت کیفی فضا ایجاد

همگانی یاري  اهدافکار بتوانند بر پایه توان و ظرفیت خود به تحقق  مشارکت درضمن که  نحوي شود به این نوع از مدیریت تلقی می
عنوان یکی از ابزارهاي نوین در  به 2به تبیین مدیریت مشارکتی آبخیز و با هدف معرفی تئوري بازي) 1397(صادقی و همکاران . رساند

نفعان  ها اذعان داشتند که بررسی نیازهاي ذي آن. پرداختند 3یگیري و مدیریت مشارکتی و در قالب بهترین اقدامات مدیریت علم تصمیم
نواع بهترین اقدامات مدیریتی محسوب شده که با کاربرد از ا ها یکی با اهداف مختلف و تالش براي نزدیک نمودن اهداف آن

با هدفی مشابه به مطالعه ) 1820(و همکاران  Adhamiچنین  هم. هاي مختلف تئوري بازي قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد الگوریتم
موردي تلفیق کاربرد بهترین اقدامات مدیریتی، تئوري بازي و نیز مدیریت مشارکتی در حوزه آبخیز گالزچاي واقع در استان آذربایجان 

آمیز روش پیشنهادي براي تبیین سناریوهاي مدیریتی در راستاي مهار تولید رسوب کل و  ید کاربرد موفقیتؤنتایج م. غربی پرداختند
  .بوده استمذکور رواناب و بهبود وضعیت اقتصادي اجتماعی حوزه آبخیز 

                                                        
1 Adaptive co-management 
2 Game theory 
3 Best management practices (BMPs) 

 چرخه مدیریت سازگار

 یحاطر

اقدام/عمل  ارزیابی 

 پایش

 فهرست تهیهآوري             اهداف             دانش             فن

   
  

ش جدید             
دان

  
تهیه   

فهرست             
  

 فن  
آوري
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  )Currie ،2015و  Fabriciusاقتباس از (چرخه مدیریت مشارکتی سازگار  -2شکل 

  
  

  1سازگار آبخیز مدیریت
شناختی،  بوم فیزیکی، اجتماعی،-ابعاد اقتصادي تمام لحاظ با مدیریتی و ریزي واحد برنامه عنوان یک به آبخیز حوزه امروزهکه  جایی از آن

؛ مهرابی و 2018و همکاران،  Hazbavi؛ 2017و همکاران،  Morrison(مورد قبول جامعه علمی قرار گرفته است  فنی و سازمانی
اصطالح مدیریت  ،ر گرفتهاي قرا ، مدیریت سازگار در واحد آبخیز نیز مورد توجه ویژه)1397صادقی و همکاران، ؛ 1389همکاران، 

عنوان مثال در استرالیا  به. نیز مطرح شده است) Pensley ،2008و  See؛ 2008و همکاران،  Allan؛ Habron ،2003(سازگار آبخیز 
نامه بین دو دولت فدرال و ایالتی کاربرد مدیریت سازگار در واحد آبخیز به رسمت شناخته شد  با امضاي توافق 2003در سال 

)Australian Government NMR Team ،2003 .(صورت ارائه شده در  در همین راستا، چرخه مدیریت سازگار در واحد آبخیز به
  . ارائه شده است 3شکل 

  

                                                        
1 Watershed-scale adaptive management 

 نفعان شناسایی مرز سامانه و ذي - 1

بیان مفاهیم اجتماعی و محیط زیست سامانه  - 2
 ها و ارتباط بین آن

 مشخص کردن اهداف براي توسعه پایدار - 3

شناسایی اقدامات جاري و توسعه راهبردها  - 4
 براي تحقق اهداف

 هاي بالقوه پایداري شاخصشناسایی  - 5

 هاي کاربر هاي بالقوه براي گروه ارزیابی شاخص - 6

هاي  سازي شاخص مدلآزمون تجربی یا  - 7
 بالقوه

 هاي بالقوه سازي شاخص نهایی - 8

 ها و اهداف تعیین آستانه - 9

 مشخص کردن اهداف براي توسعه پایدار -10

شناسایی اقدامات موجود و توسعه راهبردهاي  -11
 تحقق اهداف

تنظیم راهبردها براي کسب اطمینان از  -12
 تامین اهداف 
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 )2005 همکاران، و Shillingاقتباس از (چرخه مدیریت سازگار آبخیز  -3شکل 

  
در ) Habron )2003 .کاربرد اصول حاکم بر مدیریت سازگار در واحد آبخیز پرداخته شده است اهمیتدر مطالعات مختلفی به 

 ، استفاده از رویکرد مدیریتOregonواقع در  Umpquaپژوهشی براي حل مشکالت موجود در زمینه مدیریت منابع آب حوزه آبخیز 
در حوزه آبخیز مزبور تنش شدیدي بین . دار پیشنهاد دادند حل معنی عنوان راه را به 1آبخیز مبتنی بر مشارکت جوامع محلی سازگار

این در حالی بود که موسسات دولتی از راضی نمودن . وجود آمده بود هاي آبخیزداري براي مدیریت منابع آب به شجوامع محلی و رو
سبب داشتن مالکیت و اصرار بر رعایت حقوق مالکیت خصوصی از همکاري با موسسات  کردند و نیز جوامع محلی به جوامع امتناع می

گر از طریق لحاظ اصول حاکم بر مدیریت مشارکتی سازگار آبخیز تالش نمود تا  شاین پژوهبنابراین . کردند دولتی خودداري می
مزایایی  چنین هم. ها به دولت نیز جلوگیري نماید سازي کند که استقالل صاحبان زمین متعادل شود و از تهاجم آن چارچوبی را پیاده

خود جوامع براي اجراي اقدامات مدیریت منابع آب  وسیله بهجوامع محلی از طریق ایجاد شوراهاي آبخیز و ارزیابی محیط زیست  براي
هاي صحرایی در کره جنوبی  طور مشخص به ارزیابی مدیریت سازگار آبخیز مبتنی بر داده به نیز )Park )2015و  Kang. ایجاد نمود
سپس نقاط ضعف مدیریت مصرف آب، مدیریت . ها مفاهیم مدیریتی موجود در آبخیز مطالعاتی را مورد تحلیل قرار دادند آن. پرداختند

نامه تالش  عالوه بر آن، از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش. ایی نمودندها را در آبخیز شناس سازگان سیالب و مدیریت محیط زیست و بوم
نتایج نشان داد که مدیریت موثر . دست آورند کردند تا نظرات تخصصی در مورد پیشنهادهاي مدیریتی احتمالی آبخیزها در آینده را به

نفعان و یادگیري اجتماعی را  که مشارکت ذي به نحويحوزه آبخیز مطالعاتی نیاز ضروري به اتخاذ و اجراي مدیریت سازگار آبخیز دارد 
چنین نتایج موید نقش کلیدي و اساسی دولت در مدیریت سازگار آبخیز در منطقه مطالعاتی بوده است و نیاز ضروري به  هم. در بگیرد

در ایران نیز با مطرح  .دادنداتخاذ عملیات ویژه براي تحقق نقش دولت و کمک به یادگیري اجتماعی در منطقه را مورد تاکید قرار 
یابی به  به بعد و براي دست 1391از سال ) /http://watershedmg.com(هاي آبخیز کشور  طرح کالن ملّی مدیریت جامع حوزه شدن

در . از جمله مدیریت سازگار آبخیز شده استبخش  هاي جدید و کاربردي و نتیجه هایی محدود در زمینه معرفی روش اهداف آن، تالش
اي مروري به معرفی مفاهیم مدیریت سازگار و رویکرد  با انجام مطالعه) 1393(همین راستا، براي اولین بار در کشور صادقی و همکاران 

 فعالمدیریت سازگار  ،در قالب مقاله کنفرانسی) 1395(گروي  بخش و رضایی سپس تاج. بیالن صفر در کاهش تخریب زمین پرداختند

                                                        
1 Community-based adaptive watershed management (CAWM) 

  اقدامات اجرایی
براي مثال احیا، مدیریت کاربري زمین، ( 

 )مصرف آب، مهار آلودگی و غیره

 پایش عملکرد و پاسخ مدیریتی

سازگان  ارزیابی شرایط بوم
 و اقدامات اجرا شده

 سازي مدل مفهوم

 ارزیابی آبخیز

 طرح آبخیزداري

 تصمیم مدیریتی

 شناسایی مشکل

  مدیریت سازگار آبخیز
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پژوهشی در نیز ) 1396(و همکاران راد  اخیراً داودي. معرفی نمودند رویکردي نوین در مدیریت حوزه آبخیز کاخک گنابادعنوان  را به
. انجام دادند استان مرکزي واقع در در حوزه آبخیز شازند 1بیالن صفر تخریب زمینرویکرد زمینه کاربرد مدیریت سازگار مبتنی بر 

هاي هیدرولوژیکی، اقلیمی، کاربري زمین و تهیه  مدت داده ایشان براي عملیاتی نمودن هدف اصلی پژوهش خود، از تحلیل روند طوالنی
سناریوهاي مدیریتی در زمینه نحوه ادامه روند کنونی توسعه در ها توانستند  در نهایت آن. استفاده نمودند 2شاخص حساسیت محیطی

طراحی و آینده حساسیت  3و سطح آستانه رسوب را مبتنی بر مدل پویایی سامانه بیالن صفر تخریب زمینه نمنطقه و حفظ سطح بهی
 . سازي نمایند شبیه 1409به تخریب حوزه آبخیز شازند را در افق 

شده در بحث مدیریت سازگار و انواع رویکردهاي مرتبط، امروزه تحقق اهداف آن در سایه حکومت  هدادبا توجه به مفاهیم شرح 
ها و  دهنده بین افراد، سازمان هاي اجتماعی بوده که ارتباطفرایندحکومت سازگار شامل ساختارها و . پذیر خواهد بود امکان 4سازگار

در پژوهش حاضر  ).Light ،2006و  Gunderson؛ ب2004و همکاران،  Olsson(باشد  موسسات در سطوح مختلف سازمانی می
عنوان  به) 1396و  1395؛ حزباوي و صادقی، 135صادقی و حزباوي، (ارزیابی سالمت و پایداري آبخیز  ابزارهاي ازشده است پیشنهاد 

طور جدي استفاده  ه مدیریت سازگار آبخیز بهعنوان یکی از مراحل اصلی مدیریت سازگار و از جمل یکی از رویکردهاي موثر در پایش به
مبتنی بر ) 2018(و همکاران  Hazbaviو ) 2017( Hazbaviو  Sadeghi، )Sadeghi )2017و  Hazbaviاخیراً در این راستا . شود

اقدام به پایش حوزه آبخیز شازند واقع در استان مرکزي از طریق ارزیابی سالمت آن  5پذیري آسیب -پذیري انعطاف -رویکرد پایایی
چنین  هم. تواند در تحقق اهداف مدیریت سازگار ابزاري سودمند و موثر واقع شود نتایج نشان داد که رویکرد اتخاذ شده می. نمودند

-پذیري، فشار آسیب -پذیري انعطاف - سالمت شامل پایایی هاي مختلف ارزیابی در پژوهشی دیگر به کاربرد مدل) 1396(حزباوي 
، هر سه مدل کاربردي با پژوهشطبق نتایج حاصل از . در حوزه آبخیز شازند پرداختند 7پذیري انعطاف -ساختار -و بنیه 6پاسخ -حالت

  . اند اشتهدرصد در مقایسه با واقعیات زمینی و مشاهدات صحرایی قابلیت انطباق د 50میزان کارایی بیش از 
  

 گیرينتیجه
و  در مهارحل اساسی و بنیادي  راهآن هاي طبیعی  سو شدن با پتانسیل همو  کشوررعایت مفهوم سازگاري با شرایط کلی حاکم بر 

هاي مختلف محیط  هاي آبخیز کشور از جمله بحران آب، ظهور و هجوم ریزگردها و آلودگی موجود در حوزه اساسی تمدیریت معضال
تغییر الگوي   هاي مختلف آبخیزداري، و متشکل از روش کشور هاي آبخیز مدیریت جامع حوزه  قاعدتاً در قالب طرحاین امر  .است زیست
رعایت تعادل کارگیري ابزارهاي کشاورزي سازگار،  آن، بهاستحصال  و برداري آب هاي بهره سازي سامانه بهینه منابع طبیعی، مصرف

که نیازمند عزم  است یابی دستقابل  مبتنی بر رویکرد مدیریت مشارکتی هاي مناسب و ایجاد زیرساختسازي  فرهنگشناختی،  بوم
روشی پایدار و  بر بودن آن، رغم زمان نوع از مدیریت علیاین . باشد می کارشناسان و مردم  اران،زگ سیاست  ،مدیرانجانبه  جدي و همه

شود پایش از طریق ارزیابی وضعیت سالمت و  چنین براي تحقق موثر مدیریت سازگار آبخیز پیشنهاد می هم .قابل اطمینان خواهد بود
ریزان  و در قالب اطلس سالمت آبخیزهاي کشور در دستور کار مدیران و برنامهپایداري آن مبتنی بر رویکردهاي مختلف موجود 

  .قرار گیردکشوري در حوزه منابع طبیعی 
  

   

                                                        
1 Zero net land degradation (ZNLD) 
2 Environmental sensitivity area index (ESAI) 
3 Model of system dynamic (MSD) 
4 Adaptive governance 
5 Reliability-resilience-vulnerability (RRV) 
6 Pressure-state-response (PSR) 
7 Vigor-organization-resilience (VOR) 
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