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Abstract 
The development of the world towards a trend to model driven, nature 

management strictly has engaged with such structures that identified by models, 

So that nowadays, cognition of nature is confined to modeling and model 

application become a basic tool in cognition of environment. This survey 

through qualitative content analysis, emphasizing on water and soil models, 

specifies that acceptability of models correspond to economic-development 

policies. The results show the model is defined as tool that show environmental 

policies performance of managers and policy-makers. Furthermore, four 

relationship were extracted in understanding of political and framework of 

environmental models that model can not be cognition and analysis tool for 

understanding of epistemic framework of the environment. While tries to 

conceptualize relationship between policy and natural processes that policy-

maker do policy making in the best way and model offers solutions to optimize 

policy-makers  management tasks when those is non-optimal. 

 

Keywords 
Modelling, Content Analysis, Policy-making, Environment Management. 
 

 

Copyright © 2020 The Authors. Published by Faculty of Law & Political Science, University of Tehran. 

This Work Is licensed under a  CreativeCommons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC 4.0)  

                                                           
1 - Corresponding Author’s Email: Safikhanys@yahoo.com 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 

 
 

   
 
 

 180-199صفحات  ، 1399 بهار ، 1 شماره ، 6 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

 

 ها و تهدیدهافرصت :خاک بنیان برای مدیریت منابع آب و-حل مدلراه
 

 1خوانیساجده صفی

 ، بندر عباس، ایراندانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه هرمزگان

 سازارشک حلی

 ، بندر عباس، ایراناستادیار مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

  مندعبدالرضا بهره

 ایران، گرگان، دانشیار مرتع و آبخیزداری دانشگاه گرگان

  نیازمهدی بی

 ، بندر عباس، ایراندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگانمربی مهن

 (2/10/98تاریخ پذیرش:  - 5/4/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده
است محور، مدیریّت طبیعت بیش از پیش درگیر ساختارهای الگویی شدهبا پیشرفت جهان به سمت روند مدل

شود که مدل ابزار مبنایی این شناخت تلقی سازی متجسّم میقالب مدلزیست چنان در و امروزه شناخت محیط
سازی منابع آب و خاک تالش دارد که گیری از تحلیل محتوا کیفی و تأکید بر مدللذااین پژوهش با بهره .شودمی

ی کنندهمحتوا بیانای. نتایج تحلیل توسعه-های اقتصادیها و سیاستها متناظر است با اندیشهدهد مقبولیّت مدلنشان
زیستی مدیران و سیاستگذاران است. استخراج های محیطعملکرد سیاست کنندهعنوان ابزار منعکستعریف مدل به

ی های محیطی نیز حاکی از آن است که مدل قادر به ادامهی اساسی بین نگاه سیاستی و چارچوب مدلچهار رابطه

که تالش دارد که روابط بین فرآیند ای تحلیل نیست. درحالیزیست برشناخت کامل چارچوب معرفتی محیط
سیاستگذاری را به بهترین  سازی کند. به شکلی که سیاستگذار وظیفهسیاستگذاری و فرآیندهای طبیعی را مفهوم

ن ارائه شدن آهایی برای بهینهحلاش وجود دارد، راههای مدیریتینابهینه در اعمال شیوه انجام دهد و وقتی موازنه

 .دهد

 .زیستمدیریت محیط، سیاستگذاری، تحلیل محتوا، سازیمدل واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

ها بخش قابل توجّهی از مخارج عمومی خود را برای که بسیاری از حکومترغم آنعلی 
وضوح کنند و در طول چهار دهه گذشته بهزیست هزینه می، حفاظت و احیای محیطپایش

زیست مشاهده ها را در مبارزه با تخریب محیطآن یابندهسرعت گسترشتوان نقشِ پایدار و بهمی
است سرعت فرآیندهای ثبت است بلکه نتوانستهزیست متنها جهت روند تخریب محیطکرد امّا نه

ی مدیران از دانِش (. حتّی افزایش استفادهDuit, 2014aزیست را کاهش دهد )تخریب محیط
زیست که با های مدیریّتی محیطسازیِ حاالتِ مختلفِ ارزیابیِ نتایجِ تصمیممنظور شبیهفنّی، به
بردن های علمی و تالش برای ازبینکافزیستی، مشخص کردن شکردن اطّالعات محیطخالصه
است موفقیّت چندانی حاصل کند های محیطی همراه بوده، نتوانستهمدل وسیلهها بهشکاف

(Duit, 2005و سرعت فرآیندهای تخریب محیط )( زیست را کاهش دهدDuit, 2014a که )
یطی برای شناسایی و های محسازینتیجتاً باعِث مُردّد بودن محققان در تعمیم نتایج مُدل

شود. در حقیقت، زیست در تصمیمات سیاستی میدرنظرگرفتن اثراِت فرآیندهای تخریب محیط
های فیزیکی نسبتاً ساده که بلندمدّت برای سامانه بینیگی طبیعت و غیرممکن بودن پیشپیچید

سازی است که بدون مدلدهند این تفکّر را در بین محقّقان ایجاد کردهای را نشان میرفتار آشفته
(. با حاکم شدن این تفکّر که هیچ Jørgensen, 2001توان جهان را با دقّت کامل شناخت )نمی

گی نیست که بدون کوچک و محدود کردن بتوان آن را درک کرد، بخشی از جهان به آن ساد
رها و بروز ( و با ظهور کامپیوتSingh, 2002های علمی قرار گرفت )مدل، اصلی مرکزی در روش

(، جهان به سمت Singh and Donald, 2006سازی آماری )سازی عددی و شبیهدو انقالب شبیه
زیست چنان در قالب امروزه شناخت محیط( و Kuhne, 2005رفت ) محور پیشیک روند مدل

شود شود که مدل تبدیل به یگانه ابزار مبنایی این شناخت میسازی متجسّم میمدل
(Wainwright and Mulligan, 2004 .)های دار و حیاتی دولت و گروهبا پذیرش نقشِ ادامه

که فرآیندهای سیاستگذاری و زیستی و اینهای محیطمختلف اجتماعی در حلّ چالش
ها، بر مبنای شناخت صحیح از فرآیندهای موجود در طبیعت زیستی آنهای محیطریزیبرنامه

های مختلف اجتماعی نیز ملزم به استفاده و ولت و گروه(، پس دSalehi et al., 2018است )
زیستی های محیطی برای شناخت مسائل و مشکالت محیطبرداری از نتایج دانش فنّی مدلبهره

های ها و تکنیکعنوان یکی از زیرمجموعهزیستی بههای محیطسیاستگذاری عبارتیبههستند. 
افزاری برای مدیریّت مسائل و دن امکانات نرمآورسیاستگذاری عمومی دولت، مستلزم فرآهم

گی گستردههای محیطی و زیست است. امّا این افزایش استفاده از مدلمحیط مشکالت حوزه
سازی در ادبیات وجود آمدن فضای نسبتًا دوقطبی در نگاه به مدل و مدل، باعث بهروزافزون آن
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های مورد استفاده در کند بسیاری از مدلمیان( بی1993) Mortonعنوان مثال است. بهعلمی شده
است. لذا ها مشخص لحاظ نظری نادرستی آنمطالعات محیطی دارای نقص هستند، یا به حوزه

های محیطی مورد پذیرش واقع نشود، چراکه ناهمگنی مقیاس مکانی و بهتر است نتایج مدل
 Dale (2003) ایم.دنبال آن بودهی است که بههایها در تقابل با واقعیّتآن و تغییر گرایش زمانی

گیری که تحت تأثیر محیطی را کمک به فرآیند تصمیم سازیهدف اصلی ایجاد و گسترش مدل
ها آنان را بسیار جذاب داند و معتقد است درک نسبتاً آسان بعضی از مدلعوامل سیاسی است می

به این معنا باشد که فعل و انفعاالت مهم  که این سادگی ممکن استاست درحالیو فریبنده کرده
ها حسِ اشتباِه تر مدلکردن بیشطور کامل مشخص نیستند، لذا با توسعه و پیچیدهدر سامانه به

دار آن چیزی که برای عموم مردم معنیکند میبیان Bolker (2007)شود. اطمینان حاصل می
سازی اند مدلسازی کنند، چراکه شنیدهخواهند یادبگیرند چگونه مدلاست، این است که می

ها تواند چیزهایی در مورد یک سیستم به آنسازی میکنند مدلابزاری قدرتمندی است و فکر می
تواند انجام دهد؟ و کدام سازی چه میدانند مدلکه مطمئن نیستند و واقعاً نمیبگوید، درحالی

را ابزاری علمی جهت  مدل Nearing (2011)و  Morganتوانند مفید باشند؟ ها مینوع از مدل
منظور دانند که بهها میی بین دانشدهندهو ارتباط 1سیماافزایش درک چگونگی عملکرد زمین
طراحی  گیریریزان جهت تصمیمسازی مدیران و برنامهبهبود طراحی سامانه، مدیریّت و آماده

های هیدرولوژی، اکولوژی، بیولوژی، از جنبه ، بینشیکند که مدلبیان می (2013) میرچی شود.می
عنصری یکپارچه و اساسی برای کند و با تبدیل بهزیستی، اقتصادی و اجتماعی را ارائه میمحیط
ها گیریهای مدیریتی، برای مدیریّت یکپارچه منابع آب و تصمیمهای مهندسی یا شیوهپروژه

نیست امّا   2بدون ارزش کنند که مدلمیبیان (2018)و همکاران  ملسن ضروری است.
تر عبارتی سادهاست. بهای است که در آن شکل گرفتهو محصولی از جامعه 4، ذهنی3نامشخص

اند. لذا ها ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند که به لحاظ اجتماعی ساخته شدهمدل
های سیاستی بحث کارهدایت دستور منظوردرولوژیکی( بههای هیویژه مدلها )بهسازیاین مدل
ریزی رژیم شود برای سیاستگذاری در مورد برنامهعبارتی هر زمان که مدل استفاده میاست. به

آب، توزیع آب در آینده، الگوی مدیریت و حکومت منابع آب است و در زمان کاربرد تنّوع 
گیرد. ای حقوق را نادیده میهانسانی، هویّت محلی منابع آب، اشکال حکومتی و پیچیدگی سیستم

 1395تا  1384( با تحلیل محتوا مجموعه مقاالت انتشار یافته از سال 2018ساز و همکاران )حلی
یافتند که هدف اصلی توسعه و تغییرات نتیجه دست ی تحقیقات منابع آب ایران به اینمجله

                                                           
1 - Landscape 
2 - Value-free 
3 - Uncertain 
4 - Subjective 
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های قبلی و عدم اجماع در مدلگویی پاسخو عدم منابع آب، وجود نقص هایسازیمدل گسترده
های تر خروجیعبارتی دقیقمورد بررسی است. به دلیل ماهّیت مدل و پدیدهانتخاب مدل بهینه به

    گیری درهای تصمیمعنوان ورودی مدلاست بههای هیدرولوژیکی نتوانستهمحاسباتی مدل
تر منابع ی تخمین بهتر و دقیقدغدغهافزارها ها و نرممنابع آب استفاده شوند و عموم مدل حوزه

ها وارد شوند. گیریها و  تصمیمها در فرآیند سیاستگذاریکه این تخمیناند بدون آنآب را داشته
های ها و نتایج محاسباتی در تخمین منابع آب توسط مدلنتیجتاً با وجود ارتقاء روش

های منابع آب دیده یاستگذاریها و اصول ستر، بازخوردی در شیوههیدرولوژیکِ پیچیده
های هیدرولوژیک نیاز است تا بتوان ابتدا مستولی بر مدل« 1ابرمُدل»شود. بنابراین به یک نمی

گو به نیازهای آبی را تدوین کرد و سپس برای اجرایی کردن و کاربست آن کالن پاسخ سیاست
شود. ضرورت نیل به چنین ابرمُدل انتخاب و اجرا و بهینه  شده، مدل عملیاتی،های تدوینسیاست

های شرایط اقلیمی و طبیعی کشور، ( درهم پیچیدگی2های منابع آب، ( نگاه یکپارچه بر مدل1
گی و تکثّرهای سازمانی )بین و درون سازمانی(، ( درهم پیچید4( منشاء و کاربردهای متکثّر و 3

برداری از منابع آب است. ا در بهرههی آنهای دیرینهنهادهای متولّی، اجتماعات محلی و سنت
عنوان ابزاری در علوم و تحقیقات ها، مدل بهسازیروزافزون مدل با توسعه در میان چنین فضایی،

. نتیجتًا ( ,2001Jørgensen) شد 2هااکوسامانه های مطالعهطبیعی توسعه یافت و یکی از روش
کنند و موافق استفاده از می سازیبه مدل تر کشورها بر مبنای وضعیّت طبیعی خود اقدامبیش

های تمثیلی بر جنبه . در این بین باید توجّه داشت که مدل(Kuhne, 2005)مدل هستند 
تر ساز پیشگرایانه[ و یک مدلی بازنمایی مستقیم ]واقعها]ابزارانگارانه[ جهان تأکید دارد تا جنبه

های کم یا زیادی دارد است کامل نیست و نقصتهداند مدلی که ساختر از هر کسی میو بیش
(Helisaz, 2010امّا کم پیش ) اش اشتباه هایبینیساز مجبور شود که اعتراف کند پیشآید مدلمی

. بنابراین (Beven, 2009)کند ها را اصالح می، آنجدید از مدل هایاست، چراکه با ایجاد نسل
ها وارد کرد، این پژوهش با این فرض که مقبولیّت مدل سازیتوان بر مدلجدا از هر نقدی که می

پاسخ  هاای است، سعی دارد که به این پرسشتوسعه-های اقتصادیها و سیاستمتناظر با اندیشه
باشد؟ ای در بهبود شناخت منابع آب و خاک داشتهتواند نقش برجستهدهد آیا استفاده از مدل می

ریزان را گویی و شناخت مناسب به سیاستگذاران و برنامهتوان پاسخ های محیطیعبارتی مدلبه
 دارند؟

                                                           
1 - Supermodel 
2 - Ecosystem 
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 هامواد و روش

 (Environmental Protection Agency Office of Water, 2014)نقش مهم آب در اقتصاد جهانی 

چنین نقش و هم (Shannon and etal, 2008) عنوان موتور محرک امنیّت غذاییو تلقّی آن به
زیستی، حفظ و پیشرفت زندگی انسانی و تحقق امنیّت غذایی و خاک در حفظ تنوعاساسی 

باعث شد که برای پیدا کردن  (FAO, 2018)های ناشی از فرسایش خاک مشکالت و هزینه
سازی منابع آب و ترین تأکید این پژوهش بر مدلسازی، بیشارتباط بین ساختار و اهداف مدل

و نیل به پاسخ  دنبال تولید داده و تحلیل آماری نیستبهپژوهش  این جا کهاز آنخاک باشد. 
منابع آب و  سازیشده مستلزم آگاهی و تسلّط بر متون و تحقیقات مرتبط با مدلمطرح پرسش

شناسی انجام عنوان روشتحلیل محتوا کیفی بههاست، لذا خاک و تفسیر محتوای موجود در آن
لیل محتوا روشی است که بر تفسیر محتوای پنهان متن و این پژوهش انتحاب شد. چراکه تح

. در راستای (Tabrizi, 2014کند و با کشف معانی بنیادین در پیام سروکار دارد )ها تمرکز میداده
های ها و گزارشنامهها، پایانمقاله ،هاکتاب نیل به حصول نتایج پس از انتخاب و مطالعه

منابع آب و خاک  سازی در حوزهکه بر کاربرد مدل و مدل 1395تا  1370منتشرشده از سال 
اند مفاهیم اولیّه انجام پژوهش گردآوری شد. سپس با تمرکز بر مفاهیم مورد نیاز تمرکز کرده

مطرح شده، نگاه و اعتقادات مختلف که بر هدف نهایی کاربرد مدل در  برای پاسخ به پرسش
متون مورد  های اوّلیّه( و کد1کد تعریف گردید )جدول  منابع آب و خاک وجود دارد، سه حوزه

ی که ارتباط معنادار و نزدیک به اهای اوّلیّهبندی کدمطالعه مشخص شدند. در گام بعدی با طبقه
ها نتایج های اصلی استخراج شدند و در نهایت با بررسی و تحلیل آنهم داشتند، مفاهیم و مقوله

(. بررسی وضعّیت منابع آب و خاک و روند تغییرات آن در 2ول نهایی تحقیق ارائه شد )جد
ها و تولید حجم زیادی از انواع سازیروزافزون مدل گذشته، با وجود توسعه طول چند دهه

های مختلف، باعث شد که نگارندگان در تعریف کد، از اهداف علمی و تخصصی مدل مدل
زوال منابع  سابقهعبارتی اهمیّت بینند. بهنظر کبرای بهبود وضعّیت منابع آب و خاک صرف

های زیست و نگرانیتخریب محیط های جهانی، مّلی و محلی، رشد فزایندهطبیعی در مقیاس
کنند، ها میروزآوری مدلناشی از آن، باوجود صَرف انرژی و تالشی که متخصصّین برای به

کند، لذا در این پژوهش ایجاد می زیستیهای محیطسازینوعی ابهام را در هدف نهایی مدل
ها را درنظر گرفتند که مرتبط با فرآیند سیاستگذاری و شده وجوهی از کاربرد مدلکدهای تعیین

 است.گیری بودهتصمیم
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 شده برای انجام پژوهشکد و زیرکدهای تعریف  - 1جدول 

 عنوان زیرکد عنوان كد ردیف

1 A سازینگاه به مدل 
A1  سیاستگذاریابزار 

A2 ابزار اقتصادی 

2 B سازی پارامترهامفهوم - های محیطیانواع مدل 

 نتایج

، «سیاست»، «گیریتصمیم»، «ریزیبرنامه»محتوا ازجمله حاصل از تحلیل بررسی کدهای اولیّه
دهد مینشانو بسیاری موارد قابل ذکر دیگر « سازمان»، «ریزانبرنامه»، «مدیریّت»، «سیاستگذاری»

گیری و مدیریّت ریزی، تصمیمعموماً برای برنامه های حاصل از آنبینیسازی و پیشکه فنون مدل
سازی برای تفحّص های جدید مدلعبارتی نتایج حاصل از مدل و فنمنابع آب و خاک است. به

ه این ابزارها برای شود و بها یا فرآیند سیاستگذاری استفاده میگیریها، تصمیمو تفسیر برنامه
-و شبیه های مدیریتی منابع آب و خاکبینی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی سیاستپیش

 (.2شود )جدول ها تکیه میسازی تأثیرات آن

 اینتایج حاصل از تحلیل محتوا منابع داده - 2جدول 
 مفاهيم كدهای اوليّه كد

 

 

1A 

 

 نفعانگیرندگان و ذیایجاد اطاّلعات، مدیران، تصمیم

 مدل ابزاری برای

 سیاستگذاری است

 

 های مدیرانگردآوری اطّالعات، مدل، فعّالیّت

 ریزی، تسلّطگیری، برنامهقدرت نفوذ، تصمیم

 آینده های مدیریّتی، سیاستابزار، سیاستگذارانجعبه

 های سیاستی، مدیریّت یکپارچه، ترویج ابزاربرنامه

 برداری و مدیریّتریزی، توسعه، طراحی، بهرهبرنامه

 های سیاسیگیریسازی موضوعات و اندازهشبیه

 گیری، مدیریّت، حفاظت منابعتصمیم

 گیریها، قدرت نفوذ، تصمیمغربال کردن سیاست

 گیریریزان، تصمیمسازی مدیران و برنامهمدیریّت، آماده

 سیاستگذارینتایج مدل، دولت، سازمان، 

 سناریوهای مدیریّتی، افزایش درک، افزایش امکان مداخله

 های محیطی، مفهوم سیاست، مشاوران سیاسیمدل

2A 
مدل ابزاری  سازیی مدلهای اقتصادی، پیامدهای اقتصادی، شهرسازی توسعهبینیپیش

 وریپول، منابع آب، بهره طبیعی، ذخیره بهبود منابع اقتصادی است.
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 طبیعیبرداری، ایجاد تغییر در منابع مالکان و مدیران منابع، نتایج مدل، بهره

 های محیطی، ساختار اقتصادسنجیگذاری، پول، سامانهسرمایه

 روزرسانیهای مدیریّتی، اعتبارات مالی، حمایت و بهسازمان

 تخصیص منابعسازی، ایجاد ارتباط، پارامترهای اقتصادی، ی مدلتوسعه

 های محیطیگذاری، سیستممالحظات فنّی، اقتصادی، سیاسی، سرمایه

 گیری، دخالت اقتصادیتمرکز مالحضات اقتصادی، حامی تصمیم

 های اقتصادی، مداخالت دولتهای تجاری، محدودیّتپیشرفت

 زیستهای مالی، تغییر محیطهای محیطی، کمکسازیمدل

 سازی برای مدیران و مالکان زمین، تأمین منافع سیاستگذارانمدل توسعه

دهند که تمایز می( نشان3های مختلف )جدولسازی متغیّرهای ورودی مدلبررسی و مفهوم
عبارتی تفاوت بین پارامترهای بههای مختلف وجود ندارد. های مدلصریح و دقیقی بین ورودی

و عموماً از مجموعه متغیّرهای نسبتاً یکسان برای های مختلف زیاد حاد نیست مدلورودی 
توان یافت که پارامترهای ورودی آن ذیل کمتر مدل محیطی را میکنند و بینی استفاده میپیش

عنوان مثال متغیّر به نگنجد. «پوشش، اقلیم، خاک، توپوگرافی و عوامل انسانی» یکی از پنج شاخه
، انرژی جنبشی باران، USLE دقیقه در مدل 30ی باران و حدوکثر شدّت آن در انرژی جنبش

و  RPG، عمق بارش، زمان بارش و نوع بارش در مدل MMFشدّت و میزان بارندگی در مدل 
نوعی به متغّیر بارش اشاره دارند و تنها ، همه بهEPMارتفاع متوسط بارندگی ساالنه در مدل 

مکانی اجرایی  ست که در این چهار مدل متفاوت است. بررسی محدودهنمود متغیّر هواشناختی ا
های شرایط اقلیمی و طبیعی متکثّری که کشور دارای درهم پیچیدگیدهد با اینمدل نیز نشان می

 شناسی و طبیعیشرایط اقلیمی، ژئومورفولوژی، زمینها با ی این محدودهاست امّا کاربران در همه
مدلی است که در  EPMعنوان مثال اند. بهک نوع مدل هم استفاده کردهبسیار متفاوت، از ی

شرایط اقلیمی، هایی مثل مازندران، فارس، تهران، کرمانشاه، اردبیل و هرمزگان که استان
این  کنندهبیاناست که کار رفتهشناسی و طبیعی بسیار متفاوتی دارند، بهژئومورفولوژی، زمین

-های مدل با پیشلی کاربران نه بر شناخت بلکه بر تطابق خروجیموضوع است که تمرکز اص

که حاصل درک ساختار مدل و تصمیمات متّخذه پیش از آنهای مدیریّتی است، چراکه انگاره
. لذا کاربران در گیر استهای ذهنی سیاستگذار و تصمیمانگارهخروجی آن باشند، حاصل پیش

دنبال کاربرد ی به متغیّرهای ورودی آن آسان است، بهنخست با انتخاب مدلی که دسترس درجه
 ها را سبب شود.های سیاستی پیشنهادی آنها و رویهمدلی هستند که توجیه فنّی تصمیم
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 های مختلف مرتبط با تخمین فرسایش آبی )آب و خاک(سازی متغیرهای ورودی مدلمفهوم -3جدول 

 مدل کد

 مدلنوع 

 Merritt ی مکانی اجرایی مدلمحدوده متغیّرهای کلی متغيّرهای ورودی
and 
et.al 

Beven 
Morgan 

and 
Nearing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

RUSLE تجربی 
 

- 
 تجربی

دهندگی باران )انرژی جنبشی باران و فاکتور فرسایش

پذیری، ، ضریب فرسایش(دقیقه 30حداکثر شدت آن در 

شیب، عملیات حفاظتی خاک، ی طول شیب، درجه

 گیاهی.وضعیّت پوشش

اقلیم، پوشش، 

خاک، 

توپوگرافی، 

 عوامل انسانی.

 سرخ کتوند )خوزستان(،  آبخیز پگاه آبخیز سد ایالم، حوزه حوزه

آبخیز  امامه و ماملو )تهران(، آذربایجان شرقی، حوزه زیرحوزه

آبخیز  زهآبخیز گابریک )هرمزگان(، حو جاجرود )تهران(، حوزه

 سو )گرگان(.آبخیز زیارت و قره سیوند )فارس(، حوزه

USLE 
 

 تجربی

 

 

- 

 جعبه

خاکستری، 

 تجمیعی

دهندگی باران )انرژی جنبشی باران و فاکتور فرسایش

پذیری، ، ضریب فرسایش(دقیقه 30حداکثر شدت آن در 

ی شیب، عملیات حفاظتی خاک، طول شیب، درجه

 گیاهی.وضعیّت پوشش

پوشش، اقلیم، 

خاک، عوامل 

انسانی، 

 توپوگرافی.

آبخیز سد قشالق  خسبیجان )اراک(، سفید دشت )سمنان(، حوزه

آبخیز میناب  آبخیز پل الماسی )اردبیل(، حوزه )کردستان(، حوزه

آبخیز  )هرمزگان(، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، حوزه

 ی شرقی سهند(.سراسکندر چای )دامنه

EUROSEM تجربی 

 

 

- 

فیزیکی، 

توزیعی، 

فرآیند 

محور، واقعه 

 محور

 مدّت بارندگی، میزان بارندگی، دمای روزانه، 

شناسی، غلظت رسوب، سطح مقطع خصوصیّات خاک

جریان، دبی جریان، شدّت جریان رسوب، شدّت جریان 

 خالص جداسازی ذرات ]میزان فرسایش[، 

 گیاهی، سرعت نفوذ،  های پوششگیویژه

 پیشین خاک، زبری سطحی، زبری هیدرولیکی. رطوبت

اقلیم، خاک، 

پوشش، 

توپوگرافی، 

 عوامل انسانی.

آبخیز کارون  های سولیجان، ونک و طبرک حوزهزیرحوزه

آبخیز بازفت  شمالی )چهارمحال و بختیاری(، حوزه

آبخیز  تنگ رواق حوزه )چهارمحال و بختیاری(، زیرحوزه

 تنگ )کهکیلویه و بویراحمد(. کارون جنوبی،  زیرحوزه
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MMF 

 

- 

 

- 

جعبه 

خاکستری، 

 تجمیعی

بارش، شدّت بارندگی، میزان بارندگی،  جنبشی انرژی

 گیاهی، توپوگرافی.پذیری خاک، پوششضریب فرسایش

اقلیم، خاک، 

پوشش، 

 توپوگرافی

 آبخیز گزاز چای خلخال )اردبیل(. حوزه

RPG - - - اقلیم بارش. عمق بارش، زمان بارش، نوع 
آبخیز رودخانه سیمره )اراک، بروجرد، دزفول، همدان،  حوزه

 آباد، هولیدان(.کنگاور، کرمانشاه، خرم

 
 

SWAT 

 فیزیکی
 مفهومی

 توزیعی

توزیعی، 

فرآیند 

 محور

 گیاهان، رشد خاک، خصوصیّات و دما هیدرولوژی، اقلیم،

 و زابیماری عوامل و هاباکتری ها،کشآفت غذایی، مواد

 اراضی. مدیریّت

خاک، اقلیم، 

پوشش، عوامل 

انسانی، 

 توپوگرافی.

 آبخیز میناب )هرمزگان(، امامه )تهران(، حوزه زیرحوزه

ی آبخیز کسیلیان خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، حوزه 

 سو )کرمانشاه(.آبخیز قره )مازندران(، حوزه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WEPP 

 

 

 

 فیزیکی

 

 

- 

ساز شبیه

پیوسته، 

فرآیند 

 محور

، اقلیمی عوامل، خاک خصوصیّات، توپوگرافی عوامل

 آب به مربوط اطّالعات، منطقه هایآبراهه ،اراضی مدیریّت

 آن، شدن و ذوب برف تجمع خاک، زدنیخ هوا، و

 آبی، تراز سطحی، جریان هیدرولیک نفوذ، آبیاری، 

 وکار،کشت عملیات بقایای گیاهی، یتجزیه گیاه، رشد 

 رسوب. و فرسایش استحکام،

پوشش، 

اقلیم، خاک، 

عوامل 

انسانی، 

 توپوگرافی.

 آبخیز  باراریه  آبخیز میناب )هرمزگان(، حوزه حوزه

  آبخیز سوالچای )اردبیل(، حوزه نیشابور )مشهد(، حوزه

 آبخیز امامه )تهران(،  آبخیز هالیجان )خوزستان(، حوزه

 شرقی(.چای مراغه )آذربایجان صوفی
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B 
 

 
 

MUSLE 
 

 - تجربی

 جعبه

خاکستری، 

 تجمیعی

 اوج و حجم سیالب(،  رواناب )دبی

ی شیب، خاک، طول شیب، درجه پذیریفرسایش ضریب

 گیاهیخاک، وضعیّت پوشش حفاظت عملیات

پوشش، اقلیم، 

خاک، عوامل 

انسانی، 

 توپوگرافی

اردبیل(، آبخیز پل الماسی ) آبخیز افچه )تهران(، حوزه حوزه

ه آبخیز درک های رودخانه دویرج )ایالم(، حوزهزیرحوزه

ان آبخیز سدکمال صالح )مرکزی(، آذربایج )تهران(، حوزه

 .آبخیز رودخانه شهرچای )آدربایجان غربی( شرقی، حوزه

 

 

 
IHACRES 

 
 

تجربی، 

 مفهومی

پارامتری 
 تجمیعی1

 

 

 

- 

 اقلیم دما، بارش

 

ود رآبخیز گرگان سو )کرمانشاه(، حوزهآبخیز قره حوزه

 آبخیز رودخانه کسیلیان )مازندران(، )گلستان(، حوزه

 آبخیز یزد، حوزه -آبخیز هرات آذربایجان شرقی، حوزه

 هایآبخیز کارون )استان چای )گلستان(، حوزهچهل

، بویراحمد و کهکیلویه، اصفهان، بختیاری و چهارمحال

اهواز  اندیمشک و زهزیرحوفارس(،  و خوزستان

 .(کهگیلویه و بویراحمدیاسوج ) زیرحوزه )خوزستان(،

 

                                                           
1 - Lumped Parameter Models 
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B 

 

MPSIAC 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 ،رواناب، هوا و آب، خاک، سطحی شناسیزمین

 ، زمین از استفاده، زمین پوشش، بلندی و پستی 

 فرسایش و آبخیز حوزه سطح در فرسایش فعلی وضعیّت

 .رسوب حمل و ایرودخانه

اقلیم، خاک، 

عوامل انسانی، 

توپوگرافی، 

 پوشش.

 آبخیز پگاه سرخ کتوند و بابا احمدی )خوزستان(، حوزه حوزه

 آبخیز درکه و طالقان )تهران(، حوزه گل )گیالن(، حوزهآبخیز گل

کردشیخ و  آبخیز رودخانه آبخیز زیارت )گلستان(، حوزه

خانه سبزکوه )چهارمحال و آبخیز رود چشمه )فارس(، حوزهچهل

آبخیز سد دز  آبخیز بابلرود )مازندران(، حوزه بختیاری(، حوزه

-آبخیز گل کنشت )کرمانشاه(، حوزهآبخیز تنگ )خوزستان(، حوزه

آبخیز کنجانچم  آبخیز سد ایالم، حوزه آباد )اصفهان(، حوزه

 آبخیز حیدری )شهرکرد(. حیدریه، حوزه)ایالم(، تربت

EPM - - - 

خاک به سنگ و ت ضریب حساسیّ، ضریب استفاده از زمین

شیب متوسط حوزه آبخیز،  ضریب فرسایش، فرسایش

 آبخیز، ضریب ساالنه حوزه بارندگی متوسط زه، ارتفاعحو

 حرارت. درجه فرسایش، ضریب شدّت

خاک، 

توپوگرافی، 

 اقلیم.

آبخیز رودخانه  آباد و کسیلیان )مازندران(، حوزهآبخیز سرخ حوزه

رود )قزوین(، آبخیز الموت چشمه )فارس(، حوزهکردشیخ و چهل

رود )زنجان(، آبخیز زنجان آبخیز سد لیتان )تهران(، حوزه حوزه

 آبخیز طالقان )تهران(، حوزه نمک )سمنان(، حوزهآبخیز ده حوزه

آبخیز تنگ کنشت )کرمانشاه(،  آبخیز سد دز )خوزستان(، حوزه

آبخیز بردکل و  سد  آبخیز سد قشالق )سنندج(، حوزه حوزه

آبخیز  آبخیز سد سفیدرود )گیالن(، حوزه مهارلو )فارس(، حوزه

آبخیز سوالچای و  چشمه و گرمابدشت )گلستان(، حوزهیل

ی آبخیز پگاه سرخ کتوند چای )اردبیل(، حوزهمشکین
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 مدل کد

 مدلنوع 

 Merritt ی مکانی اجرایی مدلمحدوده متغیّرهای کلی متغيّرهای ورودی
and 
et.al 

Beven 
Morgan 

and 
Nearing 

یدریه، آبخیز پوراحمدی )هرمزگان(، تربت ح )خوزستان(، حوزه

آبخیز کهمان و کاکارضا  آغاچ )فارس(، حوزهآبخیز قره حوزه

 آبخیز حیدری )شهرکرد( )لرستان(، حوزه

 

 
 

PSIAC 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 و پستی، رواناب، هوا و آب، خاک، سطحی شناسیزمین

 فعلی زمین، وضعیّت از استفاده، زمین پوشش، بلندی

 و ایرودخانه فرسایش و آبخیز حوزه سطح در فرسایش

 رسوب. حمل

پوشش، اقلیم، 

خاک، عوامل 

انسانی، 

 توپوگرافی.

آبخیز نوژیان )لرستان(،  آباد )مازندران(، حوزهآبخیز سرخ حوزه

آبخیز گوهررود )گیالن(،  چشمه )فارس(، حوزهآبخیز چهل حوزه

 سدلتیان و کن )تهران(، حوزه نمک )سمنان(، حوزهآبخیز ده حوزه

 آبخیز دریانچای )آذربایجان شرقی(. خواب )ایالم(، حوزهآبخیز چی
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 گیرینتیجه

سازی این گران از طبیعت و پیادهحقیقتی آشکار است که درک تاریخی و آموزشی پژوهش
های های مدلبینیای منتج از کاربرد پیشهای کالن توسعهگیریمنظور مبنای تصمیمدرک به

های صرفًا که یک آبخیزدار برای مدیرّیت طبیعت تنها به آموزه مختلف است و غیرممکن است
 لذا ،(Helisaz, 2010)کالسیک فیزیکی و مکانیکی توّجه کند که منتج از کاربرد یک مدل نباشد 

عنوان ابزار مبنایی این شناخت، سازی بهها در قالب مدلزیست و شناخت آنطبیعت، محیط
عنوان ابزار های مدل بهبینیتوان یافت که در آن از پیشمیشود و کمتر منبعی را متجسّم می

کار با نگاهی به فنون بهزیست از ابزار دیگری استفاده کند. ای در شناخت و مدیریّت محیطپایه
ها در طی زمان کرد که مدلتوان بیانهای محیطی میسازی و بررسی انواع مدلبرده شده در مدل

است و انواعی از تعاریف، کلیّات های مختلف تولید شدهای از مدلتردهحجم گسو  اندتغییر کرده
دهد که مینشان 3 ها در جدولبندیبررسی این طبقه است.وجود آمدهها بهبرای آن بندیو دسته

تر نوعی اغتشاش عبارتی سادهاست. بهمبهم و بعضاً  ناهمگون ها،های مدلبندیبسیاری از شاخه
ها بندیوجود آمدن اختالف نظر، انواعی از طبقهشود با بهها حاکم است که باعث میبندیطبقهبر 

. مثاًل مشابه یا حتّی یکسان است های مدل،که ساختار و ورودیایجاد شود. این درحالی است 
Merritt ( 2003و همکاران)  EUROSEM وWEPP های تجربی و فیزیکی ترتیب جزء مدلرا به

 های فیزیکی،را جز مدل Nearing (2011) EUROSEMو  Morganکه قرار دادند، درحالی
ساز پیوسته و فرآیندمحور معرفی را مدل شبیه WEPPمحور و واقعه فرآیندمحور و توزیعی،

 Merritt از نگاه هااین مدل کاربرد شناسیمعرفت یپایه کنند. در رابطه با همین مثال ذکرشده،می
عنوان بهمدل را ها بیان کرد. آن 2توان مبتنی بر جدول را می Nearingو  Morganو  همکارانو 

ریزان جهت سازی مدیران و برنامهها، مدیریّت و آمادهبهبود طراحی سامانهابزاری برای 
 گیرندگان برای مدیریّت و سیاستگذاری،دانند و اعتقاد دارند که مدیران و تصمیممی گیریتصمیم

گذارد، نیاز دارند و به اطّالعاتی درخصوص میزان فرسایش خاک و تأثیراتی که بر منابع آب می
کاسه بندی و یکمنظور جمعاند. حال بهشده برای انجام چنین کاری توسعه داده های محیطیمدل

و  های محیطیگیری بر مدلهای سیاسی و تصمیمها و تعیین اثرات نگاهکردن این تفاوت نگاه
های اساسی بین نگاه سیاستی و چارچوب مدل دست آمده، چهار رابطهبراساس تحلیل محتوای به

 اند.شده محیطی استخراج که ذیالً شرح داده

 



    1399بهار ،  1 ، شماره 6 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                   194 

 

 
 

 ها در واقعیّت طبیعتزمان آنبین پارامترهای ثابت مدل و تغییر هم رابطهاوّل:  رابطه

ها در مقیاس مکانی فرآیندهای موجود در طبیعت و پُررنگ بودن وجه تغییرپذیری آن پویایی
سازی نیاز منظور مدلهای ورودی مناسب بهو زمانی متفاوت، توجّه جدّی را در انتخاب داده

، در درک نگاه (هاآن مقیاس و نوع)تعیین و انتخاب متغیّرهای ورودی  حیاتی دارد، چراکه نقش
-دارد. بررسی و مفهوم بروز از آن حاصل سازی و نتایجسازی، اهداف مدلم بر مدلحاک معنایی

ها از مجموعه ی مدلدهد که همهمینشان  3های محیطی در جدول سازی متغیّرهای ورودی مدل
از سازان علم و افزایش درک مدل کنند و با پیشرفتمتغیّرهای نسبتاً یکسانی استفاده می

 USLEهای که مدلعنوان مثال با ایناست. بهها تغییر کردهمتغیّر، تنها نمود فرآیندهای محیطی
های ( در مقیاس1988) EUROSEM( و 1985) WEPP(، 1968)سال  PSIAC(، 1960ی )دهه

ها، ذیل پنج شاخه است و آنورودی هرکدام از پارامترهای اند امّا زمانی مختلفی توسعه یافته
برقراری ارتباط بین متغیّرها و کاربرد روابط مختلف است که منتج از  ها در چگونگیتفاوت آن

زیستی طبیعی و محیطها از فرآیندهای آن سازان و درک متفاوت سازندهمتفاوت بودن نگاه مدل
های محیطی متغیّرهای ورودی و متغیّرهای کلی مدل فرضی که از مقایسهنخستین پیشاست. 

آن  و وابستگیهای مدیریّتی گیریها در چارچوب تصمیمی مدلتوسعهتکامل و رسد، می نظربه
فرض نتایج حاصل از تحلیل . تأیید این پیشهای مدیران و سیاستگذاران استریزیبه برنامه

ریزی و سیاستگذاری است و کنند مدل ابزاری برای برنامه( که بیان می2محتوا  است )جدول 
 ها،کنند. لذا پژوهشها استفاده میشان از آنمدیریّتی اعمال سناریوهای ریزان و مدیران برایبرنامه

راستا با ها همنتایج مدل که کنندمی ترویج را ابزارهایی هاای آنتوسعه هایبرنامه و تحقیقات
 و کند توسعه( نیز بیان می2001) JØrgensenها است. دراین خصوص های سیاستی آنبرنامه

 سازیمدل یتجربه سطح همان حاضرنیست و درحال پیشرفت معنایها بهمدل از استفاده افزایش
( نیز اعتقاد 1991) Bergstromچنین است، همنشده حاصل محیطی مشکالت یهمه حلِّ برای

 دید مدل اجزای کند که معموالً افراد کمتری ازها وضعیّتی را ایجاد میی مدلدارد که توسعه
 تر است امّا این واقعیّتنسبت به موفقیّت شایع سازیموفقّیت در مدلکه عدمایندارند و با  کلی

سزاوار »شود و در پشت کلماتی مانند های منتشر شده کمتر منعکس میمقاله گیریدر نتیجه
 .شودیا مشابه آن پنهان می« مطالعات بیشتر است

 هابین پویایی مدل و داده  دوّم: رابطه رابطه

های معتبر زیست در ایران، عدم دسترسی به دادهترین مشکالت مرتبط با محیطاز اساسی یکی
های اجتماعی، اوّلین شرط سازی گروهها برای آگاهاقتدار و اعتبار علمی داده است و مسأله



 195          ها و تهدیدهابنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت -حل مدلراه

 

 معتبر، هاییداده داشتن دراختیار . چراکه بدون(Salehi et al., 2018زیست است )شدن محیطمسأله
 متعاقب و( کنندنمی چه و) کنندمی چه هادولت که شد متوجّه تواننمی مقایسه قابل و اتِّکا قابل
 متوقّف و مسدود زیستیمحیط هایسیاست با مرتبط نظری مباحث در توسعه هرگونه آن

سازی نیز وابسته به انتخاب و کاربرد های مدل(. کلید موفقیّت پروژهDuit, 2014bخواهدشد )
شناسی توان با تغییر روشجا که میکند، تا آنرا تعیین می هایی است که مفروضات مدلداده

سازی مشاهده کرد و چنانچه تولید داده، نتایج مختلفی را در جریان تغییر متغیّرهای انتخابی مدل
ر آن دهد که اطّالعات موجود در مدل قابل اجرا نیست نیاز است که ساختاها نشانبررسی داده

شود دانشِ فنّی داده آوری شود. بنابراین الزم است که نشانهای جدید جمعمدل اصالح یا داده
تواند شناختِ قابل اتّکایی از های محیطی درون مرزهای ملّی میزیست و استفاده از مدلمحیط
شناسی شکند. با نگاهی به تضادهای روزیستی را درون این مرز ارائهها و مسائل محیطپدیده

سازی با پیشرفت علم ی مدلبودن توسعههای مختلف و همراهموجود در تولید داده در مقیاس
باشد شود، حتّی اگر ساختار یک مدل بدون تغییر باقی ماندهاین فرض ایجاد می ()انقالب کامپیوتر

های آوریورود فنها منتج از های برداشتی و طول سری زمانی آنشدن میزان دقّت دادهتربا بیش
است، اّما تر شدههای آن مدل نیز بیشبینیچون ساج و سنجش از دور، میزان صحّت پیشهم

و نگاه حاکم بر ساختار مدل در  تعیین داده شناسیروش و تعبیر نوع گربیان نحویبه 2جدول 
-ر ساختار مدلها و مدیران هستند که بدهند که این سازمانزیستی است و نشان میعلوم محیط

دهد اختصاص می را مالی اعتبارات ها،آن به روزرسانی و حفظ های محیطی تسلّط دارند و برای
« گذاریسرمایه»، «تجاری هایپیشرفت»، «اقتصادی هایبینیپیش»ها بر ی مدلو در هنگام توسعه

شود که با می ها فراهمتمرکز دارند، لذا این امکان برای آن« اقتصادی هایمحدودیّت»و 
ها مدّ گونه تعبیر شود که نظر نهایی آنآن ها، نتیجهیا تغییر در ساختار مدل ترین تعدیلکوچک

 نظر قرار گیرد.

 های عملیاتیسازی و محدودیّتبین مدل سوّم: رابطه رابطه

مدل و های محیطی، استفاده از سازیهای حاکم بر مدلفارغ از تمامی مسائل مربوط به نگاه
شناختی است و حداقل دو چالش )مقیاس و اتکّا به ساختار معنایی آن، خود دچار مسائل روش

زیستی وجود دارد که مطالعه و شناخت طبیعت محیطدر ساختار مدل و فرآیندهای  قطعیّت(عدم
تر یکی از خصوصیّات بارز عبارتی سادهسازد. بهرو میزیست را با موانع جدی روبهو محیط

علّت تغییر در زمان و مکان دارای فرآیندهای آن به مقیاس است که به طبیعت، وابستگی همه
ی بسیاری از ها و تنّوع مقیاسی، ریشهتنوّع زیاد اندازه یا مقیاس طولی است. این پیچیدگی
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 اندداشته آن حل در سعی شناسانبوم که مشکالتی مشکالتِ حل نشده در فیزیک است که دیگر
 شناسایی درصدد ابتدا کهآن جای شناسان بهبوم از بسیاریلذا دهد. قرار می تأثیر تتح را

 این یمطالعه مناسب برای مکانی مقیاس جستجو در آن از پس و برآیند اساسی مشکالت
مطالعه  قابل مکانی و زمانی انتخاب مقیاس دنبالبه آغاز از باشند، خاص مقیاس آن در مشکالت

ی محیطی چنان است که خود های پیچیده(، چراکه طبیعتِ عینیّتHelisaz et al., 2013) هستند
پذیر باشد، تنها بخش کوچکی از آن گذارند و اگر هم این تجربه امکانرا در اختیار تجربه نمی

توانند درکی جامع کدام از تجربیاتِ آزمایشگاهی، میدانی و طبیعی نمیدهد و هیچرا پوشش می
ها و زمانی که این تجربیات به نظریّه . لذادهندمحیطی را ارائهی زیستپیچیده از یک عینّیتِ

اند و بخش زیادی جایی که این تجربیات ناقصشوند، از آنمرتبط می های کلّی مدلچارچوب
شود ایجاد نمی همراه دارند، موفقیّتِ چندانی در صّحتِ نتایج مدلهای آن عینیّت را بهاز نادانسته

(Helisaz, 2010 ،ازطرفی .)اش با استفاده از قوانین همسایگی و مدل با توجّه به مدل بودن
کردن است و توانایی نمایش و لحاظ91بینی پویایی الگوهاسازی و پیشاحتماالت، تنها قادر به شبیه

 محیطی، های. لذا در هنگام طراحی و تدوین مدل(Wu and Li, 2006نقشِ فرآیندها را ندارد )
 درحال سازمدل یک که شود و زمانیمیدرنظرگرفته  10پیشینی مفهومی عنوانبه مقیاس مفهوم
 از فرآیندی و که اندازه خود مقیاسی درک است، 12مفهومی مدل به 11اشادراکی مدل تبدیل
 ساختار وارد پیشینی شکل دارد به وجود محقّق ذهن و در شود مدل است قرار را که ایپدیده
که باید توجّه داشت که رسیدن به مقیاس مناسب . درحالی(Beven, 2009, 2012کند )می مدل

 در اصلی، و نگرانی (Fu and et.al, 2011در مشاهدات و مطالعات به همین سادگی نیست )
 در آمده دستبه فرآیندهای و الگوها درک ما از کدام که است مقوله این مقیاس، گسترش مورد
معیّن بودگی مقیاس باعث . این عدم(Harris, 2006خواهدبود ) نامعتبر یا عتبرم مقیاس، یک سطح

 Dunganشود )می پذیری معرفتی شناختبروز ناهماهنگی و عدم اجماع در تشخیص و قیاس

and et.al, 2002) سازی و های حاصل از شبیهها و اختالفسازان این تفاوتکه عموماً مدل
( که ناشی از درک ناقص فرآیندها Beven, 2009, 2012نامند )خطا میشده را واقعیّات مشاهده

آگاهی کامل از چگونگی تعیین مقادیر ی مورد بررسی یا عدمهای موجود در مسألهو پدیده
همواره  و  (Bozorg haddad & Seifollahi Aghmiuni, 2013)  استپارامترها برای فرآیندهای ناشناخته 

و اطّالعات  15، پارامترهای مؤثّر بر پدیده14سازی، مدل13در درک طبیعت قطعیّتصورت عدمبه

                                                           
1 - Pattern Dynamics 
2 - a Priori 
3 - Perceptual Model 
4 - Conceptual Model 
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 زیادی احتیاط و هوشیاری (. بنابراین،,Beven 2009, 2012شد )ظاهر خواهند 16آوری شدهجمع
 هامدل نیازاست، چراکه نتایج است، هامدل نتایج اساس بر منحصراً که تصمیماتی نهادنبنیان در

تر داشتن نمایش واقعیقطعیّت مزیّتو عدم (Dale, 2003) قطعیّت استعدم دارای همواره
ها گیریتصمیم باعث تغییر در ماهیّت( و Merritt and et.al, 2003)کند میفرآیندها را نفی

 (.Beven, 2009, 2012شود )می

 سیاسی حاکم-و فضای اقتصادی مدل چهارم: رابطه رابطه

 هاپرسش این( ی سومدارد )رابطه وجود محیطی هایمدل ساخت در که ذاتی هایمحدودیّت
با  های محیطی چیست؟سازیها و هدف نهایی مدلمدل از استفاده گسترش کندمی مطرح را

 و تفکّر در تغییر های محیطی،سازیدر مدل تحوّل و جدید حرکت هر که سرآغازتوجّه به این
دارد، لذا  درپی را نیز عمل در دگرگونی تفکّر، در تغییر لذاکند، می بیان را سازانمدل نگاه نوع

برسیم  آن به خواهیممی که آن چیزی از روشنی تصویر های محیطی،سازیمدل هایبررسی گام
 1990ی کنند که در دهه( نیز بیان می2013) Mirchi( و 2010)Vaughn دهد. چنانچه را نشان می

اقتصادی  هایبر جنبّه ترمدیریّتی بیش هایگیریتصمیم و آبخیزی هایریزیکه برنامه 2000و 
( 17)هیدرواقتصادی مهندسی-اقتصادی صرفاً هایکردند، مدلتأکید می هاسامانه و هیدرولوژی

 سیاسی در و اجتماعی هایجنبه با درنظرگرفتن 2010و  2000ی داشتند امّا در دهه تکامل
شرح  و طراحی ،ریزیبرنامه به قادر که یکپارچه ابزارهای بهها نیز آبخیز، مدل هایسامانه

بیانی دیگر (. بهMirchi, 2013; Vaughn, 2010مدیریّتی باشند تغییر یافتند ) مشکالت
های یک العملبا بررسی عکسکنند که سازان، مدل را ابزاری علمی فرض میکه مدلباوجودی

و براساس چنین مبنا و مفهومی تالش  پیشنهاد کند تری از آن راتواند درک عمیقسامانه می
های ( امّا خروجی مدلJørgensen, 2001ریزی کنند )زیست برنامهکنند برای شناخت محیطمی

های جهت با سیاستگذاریهم شود که عناصر ساختاری آنمیمحیطی در قالب مفاهیمی ارائه 
الذکر بین نگاه سیاستی و چارچوب فوق بطهوجود چهار را سیاستگذاران و مدیران است. نتیجه

است، بدان معناست که نخست: شده داده نشان خالصه طوربه 1 های محیطی که در شکلمدل
زیست برای تحلیل نیست و دوم، این شناخت کامل چارچوب معرفتی محیط مدل قادر به ادامه

نای دانش حاصل و در اختیار های محیطی نه بر مبسازیشود که مدلی خود موجب میبه نوبه
سازی و انتخاب مدل زیستی، بلکه برعکس مدلی فرآیندهای محیطشده ازطریق مطالعهگرفته

عبارتی یک های بنیادین خود است. بهریزان در اعمال ایدهمبتنی بر اهداف کالن مدیران و برنامه
های آن، بینیانتخاب کند که پیشتواند مدلی را ها و اهداف خود، میسیاستگذار بسته به اندیشه
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رسد که نظر میشود و بههای سیاستی پیشنهادی آن را سبب میها و اندیشهتوجیه فنّی تصمیم
است. وجود آمدهسازی و اهداف سیاستگذاران ارتباطی بهعموماً به شکل جهانی، بین روند مدل

ها و گفتمان مسلّطی که کدام از مدلی ساخت متفاوت هر تر جدا از شرایط و نحوهبیانی سادهبه
ها نیز این گفتمان را در فرآیند تعبیر و ها وجود دارد و هر کدام از مدلدر هنگام ساخت آن

گر نوع تعبیر و نحوی بیانانتخابی به هایکنند، مدلزیستی اعمال میتفسیر فرآیندهای محیط
عنوان محور تواند بهچه که میو آنشناسی کاربران و سیاستگذاران از طبیعت هستند معرفت

-زمینهبا اهداف سیاستی و  پیش های آنشود، تناسب خروجیدرنظرگرفته  اصلی استفاده از مدل

است: ی تأثیرگذار را داشتهگیری مدیریّتی است که مشخّصاً و حداقّل یک نتیجههای تصمیم
زیستی مدیران های محیطسیاست کردعمل یکنندهعنوان ابزار شناخت که منعکستعریف مدل به»

فرآیند سیاستگذاری و فرآیندهای  مدل تالش دارد روابط بین چراکه «.و سیاستگذاران است
ای مثبت نیازهایی باید رعایت شوند تا موازنهدهد که چه پیشکند و نشان سازیمفهوم طبیعی را

بیفتد؛ به شکلی که سیاستگذار بین فرآیند سیاستگذاری و فرآیندهای موجود در طبیعت اتّفاق 
های در اعمال نابهینه یموازنه سیاستگذاری را به بهترین شیوه انجام دهد و وقتی وظیفه

 ارائه دهد.  آن شدنبهینه برای حلّیراه دارد، اش وجودمدیریتی

 محیطی. هایمدل چارچوب و سیاستی نگاه بین اساسی رابطه نتایج حاصل از چهار - 1 شکل

References 

1- Bergstrom, S, 1991, Principles and Confidence in Hydrological Modelling, Nordic Hydrology, 22 (1): 123-136. 

2- Beven, K, 2009, Environmental modeling: An uncertain future? An introduction to techniques for 

uncertainty estimation in environmental, Taylor & Francise Group 

3- Beven, K, 2012, Rainfall-Runoff Modelling. Second edition, John Wiley & Sons, Ltd. 

4- Bolker B.M, 2007, Ecological Models and Data in R, Published by Princeton University Press, New Jersey. 



 199          ها و تهدیدهابنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت -حل مدلراه

 

5- Bozorg haddad, Omid, Seifollahi Aghmiuni, Samaneh, 2013, Am Introduction to Uncertainty Analysis 

in Water Resources Systems, University of Tehran Publications [in Persian]. 

6- Dale, V.H, 2003, Ecological modeling for resource management, Springer- Verlag New York. 

7- Duit, A, 2005, Understanding Environmental Performance of States: An Institution-Centred Approach 

and Some Difficulties. QOG working paper. 

8- Duit, A, 2014 a, Introduction: The Comparative Study of Environmental Governance. In: State and 

Environment The Comparative Study of Environmental Governance, Edited by Andreas Duit, The MIT 

Press, 1-23. 

9- Duit, A, 2014b, Conclusion: An Emerging Ecostate? In: State and Environment The Comparative Study 

of Environmental Governance, Edited by Andreas Duit, The MIT Press, 321-342. 

10- Dungan, J.L; Perry, J.N; Dale, M.R; Legendre, P; Citron-Pousty, S; Fortin, M.J; Jakomulska, A; Miriti, M & 

Rosenberg, M.S, 2002, A balanced view of scalein spatial statistical analysis, Ecology, 25(5), 626-640. 

11- Environmental Protection Agency Office of Water, 2014, Promoting Technology Innovation for Clean 

and Safe Water, Water Technology Innovation Blueprint Version 2. 

12- Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018, http://www.fao.org. 

13- Fu, B; Di, L & Nan, Lu, 2011, Landscape Ecology: Coupling of Pattern, Process and Scale, Chinese 

Geographical Science, 385-391. 

14- Harris, T.M, 2006, Scale as artifact: GIS, ecological fallacy, and archeological analysis, in Confronting 

Scale in Archaeology issues of Theory and Practice, Gray Lock and Brian Leigh Molyneaux (Eds), Springer 

15-  Helisaz, Arshak, 2010, Basics of Methodology in ecology and its integration with the concept of watershed area, PhD 

Thesis in the field of watershed science and engineering, University of Tehran [in Persian]. 

16- Helisaz, Arshak; Behrahi, Fahimeh and Ustadhadi Dehkordi, Sohrab, 2013, The effect of spatial scale arrangement in 

earth and environmental science studies, Earth Science Research, fourth year, number 13, pp. 17-36 [in Persian]. 

17- Helisaz, Arshak; Safikhani, Sajedeh, Malek Hosseini, Batoul, 2018, The necessity of water resources 

supermodel and the integration of the output chain of models, Iran water resources research, 14th year, 

number 1, pp. 290-285 [in Persian].   

18- Jørgensen, S.E and Bendoricchio G, 2001, Fundamentals of ecological modelling, Elsevier science. 

19- Kuhne Thomas, 2005, what is a Model? Internet Begegnungs-und Forschungszentrum fur Informatik. 

20- Melsen L.A, Vos J & Boelens R, 2018, What is the role of the model in socio hydrology Discussion of 

Prediction in a socio hydrological world, HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL, 63(9): 1435–1443. 

21- Merritt W.S, Letcher R.A and Jakeman, A.J, 2003, A review of erosion and sediment transport models, 

Environmental Modelling & Software 18, 761–799. 

22- Mirchi Ali, 2013, System dynamics modeling as a quantitative qualitative frame work for sustainable 

water resources management: insights for water quality policy in the great lakes region, Dissertation, 

Michigan Technological University. 

23- Morgan R.P.C and Nearing M.A, 2011, Handbook of Erosion Modeling, Blackwell Publishing Ltd. 

24- Morton A, 1993, Mathematical Model: Questions of trust worthiness, British journal of philosophy of 

science, 44: 654- 674. 
25- Salehi, Sadegh; Imamogholi, Loqman and Mohammadi, Jamal, 2018, Social analysis of the lack of success in 

publicizing the environmental issue in Iran, Sociological Studies, Volume 25, Number One, pp. 139-162 [in Persian].  

26- Shannon M.A, Bohn. P.W, Elimelech M, Georgiadis J.G, Marin B.J and Mayes A.M, 2008, Science 

and technology for water purification in the coming decades, Nature Publishing Group, 452: 301- 310. 

27- Singh V. P., 2002, Hydrological systems of Rainfall-runoff modeling, first volume, translated by 

Mohammadreza Najafi, Tehran University Press [in Persian]. 

28- Singh V.P and Donald K.F, 2006, Watershed Models, Published by Taylor & Francis Group. 

29- Tabrizi, Mansoureh, 2014, Qualitative content analysis from the perspective of analogical and inductive 

approaches, Quarterly of Social Sciences, No. 64, pp. 105-138 [in Persian]. 

30- Vaughn, J.C. 2010, Watersheds: Management, Restoration and Environmental Impact, New York, 

Nova Science Publishers. 
31- Wainwright, J and Mulligan, M, 2004, Environment modeling: finding simplicity in complexity. John 

wily & Sons. Ltd. 

32- Wu, Jianguo, Li, Harbin, 2006, in Scaling and Uncertainty in Ecology: Methods and Applications, J. 

Wu, K.B. Jones, H. Li and O.L. Loucks (Eds), Springer. 

http://www.fao.org/

