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چكیده 
اساسی  از چالش های  یکی  طبیعی  منابع  پایدار  مدیریت  عدم 
به طور  آینده  در  می بایست  و  دولت هاست  و  جوامع  پیش روی 
جدی تر به آن پرداخته شود. از این رو مدیریت مؤثر طبیعت و محیط 
 زیست نیازمند ساختار منسجم و مبتنی بر دانش و اطالعات کافی 
و قابل اعتماد و به روز بوده و مدیریت سازگار نقطه عطفی برای 
دست یابی به مدیریت پایدار منابع می باشد. باوجود این تاکنون 
عملکرد کاربست مدیریت سازگار در مقیاس حوزه آبخیز مورد 
بررسی قرار نگرفته است. لذا در این مقاله چرخه مدیریت سازگار 
آبخیز در قالب شناسایی مشکل، طراحی، اجرای اقدامات، پایش 
عملکرد، ارزیابی شرایط بوم سازگان و در نهایت اصالح و تنظیم با 
هدف تهیه مدل مفهومی کاربست مدیریت سازگار و نهایتًا مقایسه 
با رویکردهای جاری و مرسوم مدیریت آبخیز تشریح  نتایج آن 
مراحل  از  یک  هر  مفهومی  این منظور جزئیات  برای  است.  شده 
چرخه مدیریت سازگار با استفاده از اصول و استانداردهای علمی 
آبخیز، شناخت  ارزیابی سالمت  بر  مبتنی  بر هر بخش و  مترتب 
بهترین  و  کم پیامد  اجرایی  روش های  پیش بینی  مناسب،  راه کار 
با  مقایسه  در  آن ها  عملکرد  ارزیابی  نهایتًا  و  مدیریتی  اقدامات 

روش های مرسوم مورد بررسی قرار  گرفته است.

پایداری  و  سالمت  آبخیز،  توسعه  آمایش  کلیدي:  واژه هاي 
آبخیز، عملکرد اقدامات آبخیزداری، مدیریت جامع آبخیز.
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مقدمه
تولید  و عوامل  بستر  به عنوان  طبیعی  منابع  و  اهمیت خاک، آب 
در حال  و  پیشرفته  کلیه جوامع  در  عام و خدشه  ناپذیری  مقبولیت 
توسعه پیدا نموده است. اما نحوه استفاده مناسب و اعمال مدیریت 
صحیح بر این منابع، در همه جای جهان یکسان نیست و در برخی از 
کشورها، سیر قهقرایی منابع حیاتی به دالیل انسانی و یا طبیعی، اتفاق 
آبخیز  حوزه های  سیماي  اخیر  قرن  طول  در  هم چنین  است.  افتاده 
ابعاد  تمامي  در  به طور مستمر دست  خوش تحوالت وسیعي  کشور 
اعم از اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بوده است. این دگرگوني ها با 
افزایش تراکم جمعیت انساني و دامي توأم بوده است که بهره برداري 
غیراصولي و تغییر کاربري را در پي داشته است. از جمله عواقب 
افزایش  خاک،  فرسایش  تشدید  به  می توان  تحوالت  و  تغییر  این 
فراواني و بزرگی سیل و متعاقبًا خسارت ناشي از آن اشاره نمود. از 
طرفی روش های نظام مند و منسجمی برای کاهش خطرات و مهار 
مقوله های مطرح شده در دستور کار مراکز متولی قرار نگرفته است و 
در چارچوب های قانونی و سازمانی کنونی هیچ نشانه ای از مدیریت  
سازگار3 به صورت اجرایی در حوزه های آبخیز دیده نمی شود. عالوه 
بر این، برنامه های موجود معموالً مستقل اجرا شده و در بطن یک 

هدف کلی تر یعنی مدیریت سازگار به کار گرفته نمی شوند ]24[. 
مدیریت سازگار یک فرآیند نظام مند است که برای بهبود اقدامات 
سازگار  مدیریت  است.  شده  تبیین  منابع  مدیریت  سیاست های  و 
راه حل های  به  منجر  اما  می گیرد  الهام  سنتی  از روش های  چند  هر 
این  ویژگی های  از  می شود  ]36[.  بوم سازگان4  پایداری  و  معنی دار 
انجام  حین  در  یادگیری  بودن،  هدف مند  و  نظام مند  مدیریت،  نوع 
اتخاذ  کار5 و شناسایی عدم قطعیت های6 موجود در روش مدیریتی 
شده حتی در صورت مواجهه با شکست می باشد  ]36، 9 و3[. در 
همین خصوص، سطوح مختلف عدم قطعیت در ارتباط با ضرورت 

مدیریت سازگار در جدول1  نشان داده شده است.
عمیق 7مواجه  قطعیت های  عدم  با  تصمیم سازان  اکثر  امروزه 
با  نمی توان  که  می شوند  شامل  را  قعطعیت هایی  عدم  زیرا  هستند؛ 
جمع آوری اطالعات بیش تر، آن ها را کاهش داد. عدم قطعیت های 
مدل های  تصمیم گیران  که  می شوند  تعریف  صورت  بدین  عمیق 

3- Adaptive Managment
4- Ecosystem Sustianbility
5- Learning On Doing
6- Uncertainties
7- Deep Uncertainty
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توصیف برهم کنش های متغیرها، توزیع احتمالی متغیرهای کلیدی و 
نوع خروجی های مورد نظر را نمی شناسند  ]43[. 

عمده  که  است  محور1  آموزش  فرآیند  یک  سازگار  مدیریت 
گرفته  الهام  سامانه ها  بر  حاکم  طبیعی  شرایط  از  را  خود  یافته های 
آبخیزهاست  ]3[، زیرا  مدیریت  برای  روش  مؤثرترین  به نوعی  و 
فراوان  عدم قطعیت های  دارای  و  پیچیده  آن  بر  حاکم  فرآیندهای 
یادگیری  سازگار،  مدیریت  اصلی  عنصر  و  شالوده  واقع  در  است. 
یادگیری  حلقه ای3،  تک  افزایشی2،  یادگیری  مختلف  انواع  است. 
تکاملی8  رویدادی4، دوحلقه ای5، تحولی6، سه حلقه ای7 و هم چنین 
اجتناب ناپذیر  امری  آبخیز  مدیریت  در  آن ها  تمامی  که  دارد  وجود 
نوع  می شود  ]24[.  انجام  مختلف  شکل های  به  البته  و  است ]4[ 
سازگار  مدیریت  مفاهیم  با  نزدیکی  ارتباط  که  یادگیری  از  دیگر 
دارد، یادگیری اجتماعی است که پایه و اساس خود سازمان دهی در 
به  اجتماعی  یادگیری  تشکیل می دهد  ]28[.  را  سامانه های سازگار 
معنی تغییر در نگرش است که فراتر از سطح فردی رفته و از طریق 
در واحد های گسترده تر  اجتماعی  در واحد های  اجتماعی  تعامالت 
مصادیق  یادگیری،  مختلف  سطوح  می شود  ]27[.  واقع  اجتماعی 
گوناگونی در سامانه های مدیریت حوزه های آبخیز دارند؛ برای مثال 
مدیریت سیل، ممکن است بر اساس اطالعات حاصله از مدل های 
اقلیمی و پایش های9 صورت گرفته یکی از مصداق های یادگیری تک 
حلقه ای می باشد. یادگیری نوع دوم در این زمینه می تواند به صورت 
تغییر مکان سیل بندها و بازگردانی سیالب دشت ها بوده و یادگیری 

1- Learning Oriented
2- Incermental Learning
3- Single-Loop Learning
4- Episodic Learninig
5- Double-loop Learning
6- Tranformational learning
7- Triple-Loop Learning
8- Evolutionary
9- Monitoring

سه حلقه ای در زمینه مدیریت سیل، می تواند تغییر رویکرد به سوی 
مدیریت جامع حوزه آبخیز باشد.

یادگیری  و  محیط زیست  با  تغییر  به  نیاز  بر  مدیریت  نوع  این 
شرایط  تغییرات  تمام  پایش  با  صرفًا  و  دارد  تاکید  کار  انجام  از 
محیط زیست قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. طبق اظهارات هولینگ  
]16[ مدیریت سازگار ابزاری است که نه تنها موجب تغییر و بهبود 
سامانه  خود  از  یادگیری  برای  ابزاری  بلکه  می شود  سامانه  یک 
پل  به عنوان  می توان  را  سازگار  مدیریت  لذا  می آید.  به حساب  نیز 
ارتباطی بین متخصصین و سیاست مداران مطرح نموده و به عبارت 
منابع طبیعی در  برای فرمان دهی و مدیریت صحیح  دیگر گزینه ای 
با عدم قطعیت، پیچیدگی و  سامانه های بوم شناختی اجتماعی همراه 
تضاد می باشد  ]23 و 9[ و لذا پایش تغییرات در این شرایط به عنوان 

ابزار مهمی در بهبود مدیریت سازگار محسوب می شود. 
تکرار شونده11  راه اندازی10 و  دارای دو مرحله  مدیریت سازگار 
مشخص  ذی مدخالن،  مشارکت  گام  نه  در  که  می گیرد  صورت 
کردن اهداف، اقدامات مدیریتی، مدل ها، طراحی برنامه های پایش، 
تصمیم سازی، پایش، ارزیابی و برگشت به گام ششم می باشد  ]47[. 
چرخه مدیریت سازگار با شناسایی مشکل12 و بیان هدف متناسب 
در  الزم  اطالعات  و  دانسته ها  سپس  می شود.  شروع  آن  برای حل 
رابطه با مشکل موجود جمع آوری و عدم قطعیت ها و فنون متناسب 
نیاز،  تهیه فهرست مورد  با  ادامه  تعیین می شوند. در  با حل مشکل 
بر مرحله اول چرخه  مبتنی  برای مدیریت سازگار  طرح مورد نظر 
اجرا14  شده13،  پیش بینی  طرح  بعد،  مرحله  در  می شود.  پیاده سازی 
می گیرد.  شده صورت  اتخاذ  سیاست های  و  برنامه ها  پیاده سازی  و 
پایش برنامه ها و سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت سازگار در 

1- Set-up Phase
11- Iterative phase
12- Problem Assessmen
13- Design
14- Implementation

جدول 1: سطوح مختلف عدم قطعیت ]42[
                 دانش کامل                                                                                     جهل کامل

سطوح عدم قطعیت سطح یک سطح دو سطح سه سطح چهار
نوع عدم قطعیت عدم قطعیت آماری عدم قطعیت عمیق

زمینه آینده واضح  آینده های جایگزین آینده های محتمل بسیار  آینده نامعلوم

مدل سامانه مدل یکتای سامانه مدل یکتای سامانه با پارامترهای احتمالی مدل های متعدد با 
ساختارهای گوناگون مدل نامعلوم

خروجی پیش بینی نقطه ای با حاشیه 
اطمینان برای هر خروجی پیش بینی های متعدد نقطه ای با حاشیه های اطمینان  محدوده ی مشخصی از 

خروجی ها
خروجی های 

نامعلوم

وزن ها )ترجیحات 
ذی مدخالن( تخمین یکتا برای وزن ها مجموعه های متعدد برای وزن ها با درصد احتمال 

برای هر مجموعه
محدوده مشخصی از 

وزن ها وزن های نامعلوم
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مرحله بعد انجام می شود و در عین حال بخش اصلی چرخه مزبور 
را تشکیل می دهد. سپس ارزیابی1 عملکرد اقدامات اجرایی و تحلیل 
میزان اثربخشی آن ها انجام و نهایتًا امکان اصالح2 و تجدید نظر در 
اهداف از پیش تعیین شده و اطالعات و دانش فعلی مورد ارزیابی 
فهرست  مجدداً  مرحله  این  در  است  نیاز  هم چنین  می گیرد.  قرار 
کاملی از اهداف و اطالعات تهیه شده و فنون و روش های مدیریتی 
بر  را  سازگار  مدیریت  چرخه  بتوان  دوباره  تا  شود  اتخاذ  جدیدی 
به صورت  و  اجرا شده  برنامه های  از  گرفته  یاد  آموزش های  اساس 
نظام مندتر و جامع  تکرار نمود. برای به ثمر رسیدن و تحقق اهداف 
مدیریت سازگار ممکن است تکرارهای متعدد برای فرآیند مدیریت 
سازگار نیاز باشد. مراحل و چرخه مدیریت سازگار در شکل 1 نشان 

داده شده است.
سال  در  بِورتون  توسط  بار  اولین  سازگار  تصمیم گیری  مفهوم 
و  در سال 1978  هولینگ  توسط  زمینه شیالت و سپس  در   1957
هم چنین والتز در سال 1997 در مقوله منابع طبیعی مطرح شد. گلیک 
و  آب  الگوهای  مدل سازی  در  سازگاری  مفهوم  کالیفرنیا  در   ]13[
هوایی را استفاده نمودند که باعث ظهور نظریه تغییرات غیرخطی یا 
نظریه آشفتگی شد. هم چنین کالیس ]20[،هابرون و همکاران ]14[، 
به  به ترتیب   ،]12[ اِینگل   ،]38[ اسمیت   ،]9[ بیسارو   ،]34[ سانجی 
اهمیت رویکرد سازگاری در مدیریت منابع آب، استفاده از رویکرد 
سازگاری در مدیریت زمین و تغییرات آب و هوایی در نقاط مختلف 
الوانگ ]5[،  کاربرد مفهوم سازگاری در حوزه های  جهان پرداختند. 

1- Evaluation
2- Adjustment

آبخیز در ارتفاعات امریکای جنوبی با مشکالت محیط  زیستی مرتبط 
با فعالیت های انسانی مواجه و بوم سازگان بسیار شکننده به این نتیجه 
رسیدند که مدیریت بر اساس مشارکت ذی نفعان به عنوان وسیله ای 
برای پذیرش نتایج بوده است. کانگ ]19[، به طور مشخص به استفاده 
پرداختند.  جنوبی  کره  در  آب  مدیریت  در  سازگاری  رویکرد  از 
سپس نقاط ضعف مدیریت مصرف آب، مدیریت سیالب، مدیریت 
محیط زیست و بوم سازگان را شناسایی نمودند. هبین ]15[، از تقویت 
قالب سازگاری  با عدم قطعیت در  برای مقابله  قوانین و سازمان ها 
استفاده کردند. شانون ]35[، از رویکردهای سازگاری در حوزه های 
آبخیز جنگلی با شرایط تغییرات آب و هوایی در مدیریت و حفاظت 
از حوزه های آبخیز جنگلی ارائه دادند. در ایران نیز آذری و همکاران  
مختلف  نقاط  در  خاک  و  آب  منابع  بر  اقلیم  تغییر  نقش  به   ،]6[
پرداخته و ضمن بیان وجود عدم قطعیت باالی پیش بینی های آینده 
اقدامات  به کار گیری  اقلیم در مدیریت آب و خاک،  تغییر  اثرات  و 
اجرایی آبخیزداری به عنوان اقدامات هم سو به تعدیل و سازگاری با 
تغییر اقلیم را توصیه نمودند. صادقی و همکاران  ]31[ راه کار بیالن 
مدیریت سازگار حوزه  در  به عنوان روشی جدید  را  زمین  تخریب 
آبخیز شازند مطرح نمودند. بر همین اساس مدیریت سازگار به عنوان 
مبنای حفظ شرایط توسعه و مدیریت پایدار زمین و تالش در بهبود 
خدمات محیط زیست معرفی شد. هم چنین صادقی و همکاران  ]32[، 
مدیریت سازگار منابع آب و خاک در حوزه آبخیز هراز بر اساس 
تغییرات زمانی رواناب و رسوب را مطرح نمودند و تغییرات زمانی 
رسوبات معلق در راستای ارزیابی وضعیت آبخیز را مورد توجه قرار 
دادند. تاج بخش  ]40[، مدیریت سازگار در حوزه آبخیز کاخک در 

شکل 1: نمودار جریانی فرایند مدیریت سازگار
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خراسان جنوبی را تنها از طریق عنوان فهرست اقدامات انجام شده 
و تحلیل اثر اقدامات با تأکید بر ضرورت انجام پایش مورد بررسی 
اجمالی قرار دادند. صادقی  ]33[، مدیریت سازگار مبتنی بر ارزیابی 
ابزارهای  که  دادند  نشان  و  نمودند  بررسی  را  پایداری  و  سالمت 
ارزیابی سالمت و پایداری آبخیز به سبب تهیه پایگاه داده ای جامع 
از وضعیت حوزه های آبخیز در مقیاس های مکانی و زمانی متفاوت 
پایش  برای  منسجم  برنامه ای  به عنوان  می تواند  جامع  نقشه  ارائه  و 

عملکرد مدیریت سازگار در نظر گرفته شود.
طبیعت،  مختلف  جوانب  از  انسان  ناکافی  شناخت  به  توجه  با 
اتخاذ شیوه های مدیریتی مناسب مبتنی بر کاهش عدم قطعیت ها و 
لحاظ کلیه اجزای سامانه تحت مدیریت و ارتباطات درونی آن ها در 
مدیریت محیط ضروری است.  لذا تاکنون کاربرد مدیریت سازگار در 
مقیاس آبخیز صورت نگرفته است و اغلب سوابق در زمینه سازگاری 
جوامع مختلف در خصوص مدیریت منابع و تغییرات آب و هوایی 
گزارش شده که کاماًل با مفهوم مدیریت سازگار در حوزه های آبخیز 

متفاوت است .

مدل مفهومی مدیریت سازگار آبخیز
1- شناسایی مشکل

عملکرد،  ارزیابی  در  نقشی ضروری  مشکل  و  اهداف  شناسایی 
در  دارد.  زمان  طول  در  مدیریت  بهبود  و  ها  قعطیت  عدم  کاهش 
مطالعات مرسوم آبخیزداری مشکالت بر اساس گزارش های رسیده، 
قدیمی حوزه  مطالعات  یا  و  اطالعات مشاهداتی، سیاسی و محلی 
آبخیز تشخیص داده می شود.  حال آن که در رویکرد مدیریت سازگار، 
و  نوع  لحاظ  از  آبخیز  حوزه  عملکرد  اساس  بر  مشکل  شناسایی 
بزرگی مشکل )مثل سیل، خشکسالی، مهاجرت و وضعیت درآمد( 
ضروری2  کنترل کنندگی1،  خدمات  مثال  )برای  متوقع  خدمات  و 
می گیرد.  صورت  معلولی  و  علت  روابط  تحلیل  و  حمایتی3(  و 
امکان  و  مختلف  معیارهای  اثر  میزان  تفکیک  به منظور  می توان  لذا 
مدیریت مناسب و کمک به تصمیم گیرندگان، معیارها و عامل های 
و  حاکم  شرایط  با  متناسب  انسانی  و  هیدرولوژی  اقلیمی،  مختلف 
هم چنین اطالعات مورد نیاز در رابطه با مشکل موجود جمع آوری و 
روابط علت و معلولی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. بنابراین 
شناخت موضوع مشکل و مسئله در حوزه های آبخیز کشور اهمیت 

به سزایی دارد که باید مشکل منطقه به درستی تشخیص داده شود.

2- طراحی
در این مرحله در شرایط فعلی انواع روش های زیستی )کپه کاری، 
حفاظت و قرق( و مهندسی )خشکه چین، سنگی مالتی، توری سنگی( 
و با ارجحیت سازه های متعارف آبخیزداری و بر اساس مکان یابی های 
ساده و طراحی های نمایشی و سپس متره برآورد پروژه ها و سازه ها و 
1- Regulating
2- Provisioning
3- Supporting

بر اساس فهرست بهای کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور در سال های هدف مورد استفاده قرار می گیرد. حال 
آن که مدیریت سازگار متناسب با نوع مشکل، پراکنش مکانی، بزرگی 
جمله  از  راه بردها  و  اقدامات  از  وسیعی  مجموعه   مسئله،  و شدت 
بهترین اقدامات مدیریتی4 از قبیل نوارهای سپری حاشیه شبکه های 
محدودیت  تخریب،  از  حاصل  فرسایش  مهار  اقدامات  زه کشی، 
توافق های  عالئم،  نصب  زمین،  تحصیل  فصلی،  عملیات  انجام 
قانونی،  اقدامات  آبخیزها،  نظارتی  برنامه های  بازنگری طرح،  کتبی، 
مشارکت و آموزش همگانی ]1، 22، 26، 37 و 41[، توسعه اقدامات  
کم پیامد 5   ]17 و 2[، و آمایش سرزمین6   ]25 و 7[، عالوه بر روش های 
جایگزینی  خصوص  این  در  گرفت.  خواهند  قرار  نظر  مد  معمول 
سیمانی،  قبیل سدهای سنگی  از  بزرگ  سازه ای  و  مرسوم  اقدامات 
روش های  با  ساحلی  و  دیوارهای حائل  و  نخاله گیر  توری سنگی، 
زیستی )برای نمونه بذرپاشی، بذر کاری، کپه کاری(، مدیریتی )برای 
و  چرا(  فصل  رعایت  چرا،  ظرفیت  تنظیم  قرق،  و  حفاظت  نمونه 
تراس بندی،  بانکت بندی،  نمونه  )برای  زیست مهندسی  هم چنین 
دیوار های زنده، سدهای چپری و سبز، کشت تلفیقی( مد نظر قرار 
خواهد گرفت. طبیعی است نتایج حاصل از مرحله شناسایی مشکل 
برای تبیین شیوه مناسب کاربست مدیریت سازگار استفاده خواهد 
بهینه سازی7  از رویکرد های  لزوم  ارتباط و در صورت  این  شد. در 
و با توجه به نوع و ابعاد تابع هدف و محدودیت های مترتب با آن 

استفاده خواهد شد.

3- اجرا
مرسوم  رویکرد  دو  هر  برای  جداگانه  به صورت  اجرا  مرحله 
آبخیزداری در قالب اقدامات انجام شده و یا سناریوی های مدیریت 
اجرا شده  اقدامات  کمیت  و  کیفیت  آن  بررسی وعالوه  بر   سازگار 
استانداردها  اساس  بر  آبخیزداری  سازگار  و  مرسوم  روش های  در 
سازمان  سازه ها،  طراحی  )دستورالعمل  موجود  دستور العمل های  و 
سناریوهای  تاثیر  ارزیابی  قالب  در  کشور(  برنامه ریزی  و  مدیریت 
صورت  سازگار  و  مرسوم  آبخیزداری  رویکرد  دو  هر  در  اجرایی 

می گیرد.

4- پایش
یادگیری که هسته مرکزی مدیریت سازگار را تشکیل می دهد بدون 
پیش بینی های  مقایسه  با  نمی پیوندد.  تحقق  به  مناسب  پایش  سامانه 
مدیریتی،  اقدامات  واقعی  عواقب  و  مدل ها  توسط  گرفته  صورت 
برنامه های پایش امکان ارزیابی این اقدامات و در پی آن یادگیری را 
فراهم می آورند. سامانه پایش هم باید سازگار باشد یعنی با تغییرات 
 محیط زیستی و هم چنین تغییرات اجتماعی و سیاسی سازگار شود تا 

4- Best Management Practices (BMB)
5- Low Impact Development
6- Land Use Planning
7- Optimization
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بتواند از اطالعات جدید، فن آوری ها و هم چنین پژوهش های علمی، 
در  پیشرفت  میزان  اصلی  هدف  چهار  پایش  ببرد.  را  بهره  بهترین 
دست یابی به اهداف، تعیین وضعیت سامانه مورد نظر، بهبود و درک 

پویایی سامانه مورد نظر و بهبود مدل ها دارد  ]45[.
لزوم،  مورد  اصالحات  اجرا،  حین  تصحیحات  تسهیل  بنابراین 
پاسخ گویی  در  شدن  سهیم  سازمانی،  یادگیری  و  مسائل  تعیین 
مشترک به ذی نفعان و حامیان طرح ها از اهداف آن در این مرحله 
می باشد، از این رو اثر اقدامات اجرا شده و یا سناریوهای مورد نظر 
شاخص های  اساس  بر  سازگار  مدیریت  و  مرسوم  روش های  در 
آبخیز  سالمت  در  تغییر  نیز  و  شده  شناسایی  مشکل های  با  مرتبط 
مورد ارزیابی  ]39 و 30[ قرار می گیرد. اندازه گیری تغییرات شناسایی 
شاخص، معیارها و عوامل مطالعاتی متاثر از روش های مورد استفاده 
شده  شناسایی  مشکالت  ارزیابی  در  سازگار  مدیریت  پیشنهادی  و 
و  عوامل  تمامی  پاسخ  قبیل  از  پایش  مختلف  می شود. انواع  انجام 
فعالیت های  پایش  برنامه ریزی،  و  فرآیند های ذی مدخل در طراحی 
نظر،  مورد  نظام های  مؤلفه های  و  عوامل  کارایی  ارزیابی  اجرایی، 
هم سویی فعالیت ها و اهداف، پایش برون دادها و نتایج و پیامدهای 

حاصل از اجرای برنامه ها می باشد  ]10[.

5- ارزیابی
هدف از انجام مطالعه ارزیابی اطمینان یافتن از رعایت سیاست ها 
راستای  در  پروژه  فعالیت های  و  برنامه ها  در  شده  تعیین  اهداف  و 
این  انجام  با  بنابراین  می باشد.  مقررات  و  قوانین  معیارها،  ضوابط، 
گونه مطالعات، روند اجرای پروژه ها، هم سو با اهداف توسعه پایدار 
شده و نهایتاً موجب بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک با حداقل 
آثار سوء در راستای دستیابی به اهداف مدیریت منابع آبخیز می شود. 
به همین منظور هدف اصلی رسیدن به پایداری در توسعه است.  لذا 
نتایج  بر اساس تحلیل  ارزیابی مشخصاً  در چرخه مدیریت سازگار 
متوقع حاصل از انجام اقدامات صورت می گیرد. به نحوی که در هر 
یک از الگوهای مدیریتی میزان تغییرپذیری نسبی مؤلفه های مطالعاتی 
انجام می شود. ارزیابی مقایسه ای عملکرد الگوهای مدیریتی مورد نظر 
بسته شده در مطالعات و  به کار  ابزارها و رویکردهای  از  استفاده  با 
یا مقوله های مطالعاتی صورت خواهد گرفت. هم چنین این ارزیابی 
در صورت امکان از بعدهای مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی، 
جغرافیایی و محیط زیستی نیز صورت خواهد گرفت و می تواند به رفع 
نارضایتی جامعه، از بین بردن ناسازگاری بین افراد جامعه و ارگان های 
در  دولت  به  بخشیدن  اعتبار  زیست،  محیط  کیفیت  افزایش  دولتی، 
سطوح بین المللی، ایجاد برنامه ریزی مناسب، افزایش آگاهی و دانش 
محیط زیستی در سطوح مختلف جامعه، مسئولین و تصمیم گیرندگان، 
افزایش قدرت اجرایی به قوانین و مقررات، تلفیق حفاظت و توسعه، 
تعیین اثرات و پیامدهای احتمالی، ارائه راه حل های صحیح و منطقی از 

منابع طبیعی و انسانی کمک کند.

6- اصالح و تنظیم
سخت ترین گام در مدیریت سازگار، ترجمه یادگیری به تغییرات 
عملی در نحوه اجراست  ]11[. اصالح و تنظیم برنامه های اجرایی 
با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف 
و تحلیل علل موفقیت و یا عدم موفقیت   ها و از طریق بهینه سازی 
و  سازگار  مدیریت  در  کارایی  بهبود  شده،  پیش بینی  برنامه های 
جهت دهی صحیح در سیاست گذاری ها و تصمیمات مدیریتی انجام 
و  عملیات  بهینه  حد  به  دست یابی  هدف  با  مرحله  این  می پذیرد. 
رویکردهای پیش بینی شده در مدیریت سازگار مد نظر قرار می گیرد.

 
چالش های پیش روی مدیریت سازگار

مدیریت  بر  حاکم  سرشت  و  شده  ارائه  توضیحات  به  توجه  با 
آبخیز  سازگار  مدیریت  پیش روی  زیر  متعدد  چالش های  سازگار، 

وجود دارد. 
- نبود گفتمان مناسب که بتواند بر اختالف نظرها فایق آید و یک 
چشم انداز مشترک از وضعیت سازگار و تاب آور برای سامانه ایجاد 

کند  ]46[.
- زمان بر بودن و هزینه بر بودن و مخاطره آمیز بودن فرآیند ]21[.

- انعطاف پذیری در محیط تصمیم سازی و امکان تغییر تصمیم ها 
بر اساس یادگیری های صورت گرفته ]29[.

جمع بندی
مناطق مختلف،  متفاوت در  انسانی  اقلیمی و  به شرایط  با توجه 
مدیریت  برای  خاص  شرایط  با  متناسب  روش های  سازمان دهی 
حوزه های آبخیز از موارد ضروری محسوب می شود. در این راستا 
با مدیریت سازگار می توان بر مشکالت بوم سازگان فائق آمد. زیرا 
عدم  قطعیت های  کاهش  بر  مبتنی  مدیریتی  شیوه  سازگار  مدیریت 
بوم شناختی است و هم چنین به عنوان مسیر ارتباطی میان دانشمندان 
و مدیران عمل نموده و خالء میان آنان را پر می نماید. بر این اساس 
مدیریت سازگار آبخیز با پذیرش شرایط توسعه و پیشرفت، با تکیه 
بر الگوی فراگیری حین عمل، نقص های برنامه های مرسوم اجرایی 
صحیح  مدیریت  زمینه ساز  آن،  نتایج  از  الهام  با  و  داده  پوشش  را 

عرصه های آبخیز می شود.
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The lack of sustainable management of natural resources is one of the fundamental challenges to which 
societies and governments are faced and should be therefore addressed more seriously in the future. Hence, 
effective management of nature and environment requires a coherent and a knowledge-based structure, 
enough, reliable and up-to-date information. Accordingly,  adaptive management is a landmark to achieve 
sustainable resource management. However, applicability of watershed adaptive management has not 
been assessed yet. The present study therefore aims to apply the watershed adaptive management consists 
of identifying  the problems,  designing, implementing measures,  monitoring, assessing the ecosystems 
conditions and finally adjusting approaches. It is further planned to develop appropriate conceptual model 
for the adaptive management at the watershed scale. The performance will be then compared to that of the 
application of conventional measures. Towards this, the details of different sectors of adaptive management 
will be designated based on scientific standards and bases. Accordingly, assessment of watershed health, 
diagnosis of appropriate strategies, implementation of low impact and best management practices and 
ultimately performance evaluation will be taken place in the present Study.

Keywords:Watershed land use planning, Watershed health and sustainability, Performance  of 

watershed management measures, Comprehensive watershed management
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