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 مقدمه
گیری درباره توسعه و مديريت منابع آب دخیل در تصمیم شود کههايی اطالق میبه کلیت نظام "حکمرانی آب"

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری مربوط به طیفی از نظام» "حکمرانی آب"هستند. به زبان همکاری جهانی آب، 

 «.شود که برای توسعه و مديريت منابع آب و عرضه خدمات آبی در سطوح مختلف جامعه وجود دارندمی

درباره آب مطرح است: چگونه، به دست چه کسی، و تحت چه شرايطی.  یریگمیب بحث راه و رسم تصمدر حکمرانی آ

ها شود، و هم نهادهای رسمی و غیررسمی که توسط آنای که تصمیمات درباره تخصیص و تنظیم آب گرفته میهم طريقه

 .شوداختیارات اعمال می

که چه توازن میان منافع رقیب درباره اين یمعنا که برای برقرار سیاسی است، بدين یماهیتاً فرايند "آب حکمرانی"

کند و چگونه میان منافع رقیب توازن کسی مستحق چه خدماتی است، چگونه خدمات فراهم شوند، چه کسی پرداخت 

آب معموالً های حکمرانی مستلزم انتخاب سیاسی است. نظام ببرقرار شود و نیز تصمیمات درباره نحوة حفاظت از منابع آ

بازتاب واقعیات سیاسی در سطوح ملی، استانی و محلی هستند. بنابراين بحث کامالً جداگانه حکمرانی آب از حکمرانی 

 .جامعه ناممکن است

العاده محل بحث است. برخی حکمرانی خوب فوق یهابرانگیز نیستند، مؤلفهکه تعاريف حکمرانی نسبتاً بحث حالی در

آنان است. برخی  یدارند، که متأثر ايدئولوژ« حکمرانی مطلوب»اندازهای مختلفی از ای مختلف چشمهمعتقدند که گروه

رساندن نقش دولت میسر هموارشدن عمل بازار و به حداقل برایها تحقق حکمرانی خوب را عمدتاً با حذف محدوديت

و حق  یهايی چون شفافیت، پاسخگويويژگی نیز، . برخی ديگرمیو دولت حج تيکفایدانند، و حکمرانی بد را بازارهای بمی

 .شمارندیخوب برم یحکمران یترين سطوح را برادر پائین یگیرتصمیم

 

 مسئله انیب
 یهایبر تئور ینه مبتن ران،ياقتصاد ا یهااصوالً مانند اکثر بخش رانيآب در ا ینهیبه صیآب و تخص یحکمران

. شودیانجام م ایو ماف یدیوخطا، تقلنقض قانون، آزمون ،یگریت، رابطه، رانت، البرفاق یهایبر تئور یکه مبتن ،یاقتصاد

ها آن يیو انتقال آب که محصول نها یسدساز یهاپروژه اي ندينمایاستفاده م هنهاد کيعنوان که از آب به يیهاپروژه شتریب

و متوازن و متناقض با توان  داريپا یتوسعه م،بوستيصورت ناسازگار با زذکرشده و به یهایبر تئور یآب است، مبتن

در کشور را برعهده « آب انبحر» یفاجعه تیمسئول ینهاد چیاند و امروز هاحداث شده ز،يآبر یحوضه یکياکولوژ

 .ردیگینم
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ورد آب در کشور م یدر قبال فاجعه ديها بامشاور آن یهاو شرکت یاآب منطقه یهاشرکت رو،یوزارت ن کهیدرصورت

 .را شفاف سازند رانيا یاسالم یآب در جمهور صیتخص یایو ارتباط خود با ماف رندیقرار گ یقانون گردیبازخواست و پ

آن در بلندمدت احساس شود و در  ینهیبه صیاز عدم تخص یناش انيکه ز ستیآب مانند منابع نفت و گاز ن منابع

 نهیبه صیبه روند تخص یمدت یدر ط هااستیس رییبا تغ ايانداخت  ریفاجعه را به تأخ یدرمانمدت بتوان با شوککوتاه

 .بازگشت

از  یریجلوگ یبرا زین یدرمانخواهد داشت و شوک یدر پ یمدت خسارات ناگوارآب در کوتاه ینهیربهیغ صیتخص

 نيا ديرا نخواهد داد. شاتلخ بلندمدت  یهاتجربه یمدت آن اجازهاثرات کوتاه کهیطور. بهستیاز آن مؤثر ن یناش یفاجعه

 میمنابع آب قابل تعم ینهیبه صیدر ارتباط با تخص قاًیدق «ميامرده ما یدر بلندمدت همه»که  نزیک ناردیجان م یجمله

 .گرددیمشابه اجرا م یهااستیس زیجنگل و خاک ن ،یباشد. البته در ارتباط با منابع انسان

و انتقال  یسدساز یهااز طرح تيمغرضانه به حما اي یمجلس بدون آگاه انندگيو نما یدولت نیمسئول یبرخ متأسفانه

 نیآب است. همچن یایاهداف ماف یاند که در اکثر موارد در راستاواردات آب از خارج پرداخته یو حت یاحوضه نیآب ب

هنوز از  ،یاستخدام یهاانتو ر یخوارنیزم ،یمال-یبانک یفسادها در اديز یمشغله لیدلبه زین هیقضائ یمتأسفانه قوه

به  ليآب تبد یایماف ديکه شا یآب شده است؛ تا حد یایماف تيامر منجر به تقو نیفساد و رانت آب غافل مانده و هم

 شده است. رانيدر ا ایماف نيو ثروتمندتر نيقدرتمندتر

 

 

 

 آب یحکمران
 یعیوس فیبا وضع مقررات آب )در ط اييريتی و/ اقدامات مد قياست که از طر یآب همان رفتار کنترل کننده ا یحکمران

 میمنجر به تنظ تايشود و نها ی( به کار گرفته میهای سیاسی، اجتماعی، زيست محیطی، اقتصادی و اداراز سیستم

به  یطيو در چه شرا یچه کس»که  کندیآب مشخص م یکمراناز آب میگردد. ح «یبهره بردار» طيو بهبود شرا «صیتخص»

و نقش مشارکت گروداران در  ستیآب چ تيريقاعده مد»؛ «از آب چگونه است یفیو ک یحفاظت کم»؛ «اردد یآب دسترس

اختالفات  یداور»؛ «در مصارف آب کدامند يیو صرفهجو یبهرهور یاستهایس»؛ «تا کجاست یریمگیو تصم یمسازیتصم

چه » ،«شوندیچگونه اخذ م ماتیتصم»رد: قرار دا ی... و نقطه تمرکز آن بر سه پرسش محور ؛«ستیبه دست ک هاو تعارض

 کيآب در  یدر حکمران یاصل یدشوار «شودیمنابع آب حفاظت م یداريچگونه از پا»و « آب را مصرف کند تواندیم یکس

در « حفاظت از آب ندارد یبرا یاراده ا یدارد، اما کس لقکه آب به او تع کندیفکر م یالتیهر گروه و تشک: »گنجدیجمله م

 ميدار اجیآنچه ما به آن احت»ناقص است.  ايبد  یحکمران هایکوتاه لیاند که تنها دل دهیرس جهینت نيبه ا هندوستان

 «.نقص یگروداران است و نه دولت کامل و ب یخوب با مشارکت و همراه یحکمران

حکومت( مورد نظر  یترا فراتر از دولت )و ح یوضع شده و حکمران ( از فاعل آن )دولت(یفعل )حکمران انیم یفاصلهگذار

توجه  زین یمردم ینقش دولت و حکومت در جامعه متعادل شده و به نقش مردم و نهادها کرد،يرو نيقرار داده است. در ا

 ،ی. از منظر نهادنديبه عنوان فرآ ايکرد: به عنوان نهاد و  فياز دو منظر جداگانه تعر توانیحکومت را م ايشده است. دولت 

که آنها را هدايت و اداره  یافراد زی...( و ن وزارتخانه، الت،یوعه ای از سازمانها و مؤسسات )تشکحکومت مجم ايدولت 

بسیار  ریاست. تعريف اخ کردنروش حکومت ايمنظور از دولت و حکومت همان عمل  ،ینديمیکنند است. اما از منظر فرآ

اما امروزه ». حکومتکردن، نفوذ و کنترل فهیظعمل، روش و يا و»ارائه میدهند:  یاست که از حکمران یفيمشابه تعر

آن را گستردهتر تصور کرده و ً صرفا شامل دولت و نهادهای  ،یديگری از مديريت و حکمران فيتعار هيصاحبنظران با ارا
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هه از اواخر د »برالیدولت رفاه و اقتصاد ل« یاستهایس یناکام جهیاست که در نت یکرديخوب، رو یران. حکمدانندیدولتی نم

مقررات  ،یً ساز یخصوص یدر حال توسعه برا یکشورها قيبا تشو ه،ينظر اي کرديرو نيبه بعد، شکل گرفت. ا یالدیم6392

است که  یهايخوب، نظر ی. در حال حاضر، حکمرانافتيداشتند ادامه  یاقتصاد کرديکه عمدتا رو یاصالحات ريو سا يیزدا

« پاسخگو ینظام ادار»و « قابل اعتماد يینظام قضا»، «کارآمد یخدمات عموم هيارا»ندارد و در آن بر  یاقتصاد کرديفقط رو

 یرانحکم ن،یخوب اختصاص داد. همچن یگزارش ساالنه خود را به حکمران 6393. بانک جهانی در سال شودیم دیتأک زین

 .استشده  انیبه اهداف توسعه هزاره سوم ب یابیدست یهزاره ملل متحد، شرط اساس هیخوب در اعالم

واقع شود، بلکه  یبه درست دي. در واقع، نه تنها فعل باستیآب دولت تنها کنشگر ن یکه امروزه در حکمران ميريبپذ ديبا رايز

 یو ماندگار یاصل، اثربخش کي. به عنوان ديآ ديمطلوب پد جهیباشد تا نت افتهيالزم را  یآمادگ ديبستر فعل هم با

است که  یهيشدن آنها نزد عموم گروداران است. بد یتلق» مقبول«و  »لمعقو«تابع  یاديتا حد ز نیمسئول ماتیتصم

آب بر دو  تيريمد ی. در عمل، اثر بخشباشدیم هايریمگیدر تصم» انصاف«و » عدالت« تيرعا ازمندیبه نوبه خود، ن تیمقبول

مؤثر  تيريدر مد یداقلح تیصچهار خصو ن،ي. بنابراابدییاستقرار م» آب وستهیبهم پ تيريمد«و » خوب یحکمران«مؤلفه 

 مشخص نمود ريبه شرح ز توانیآب را م

 ست؛يز طی(، حقوق آببران و حقوق محريبپذیاقشار آس ژهياخالقمدار و تمرکز همزمان بر حقوق عامه)به و یرهبر. 6

 یکپارچگي حال، حفظ نی( و در عیمسازیتصم نديآببران در فرآ ژهي)مشارکت گروداران و بو يیتمرکززدا یش براالت. 0

 آب؛ تيريمد

 یبه عنوان مقدمها یعموم مردم( به اطالعات بهنگام، موثق و کاف ی)و حت مسازانیتصم یبرا یفراهم آوردن دسترس. 9

 ...و شان؛يا یاریو هم یجلب همدل یبرا

 .یمدنجامعه  ندگانيو نما نیبا حضور متخصص« حل و فصل مناقشات» زیو ن« گفتگو» یبرا يیساز و کارها جاديا. 4

 

 جامع منابع آب تیریمد
و  ستيز طیمنابع آب با مح تيرياست که ضمن ارتباط دادن متقابل مد یستمیس جاديجامع منابع آب، ا تيريهدف از مد

 میمختلف تصم یهابا مشارکت بخش تيمند شده و در نهااز انعکاس و بازخور آنها بهره ،یو اقتصاد یتوسعه اجتماع

ها و روش ن،یاز قوان یاجامع منابع آب مجموعه یحکمران .]6[ ردیگیمنابع آبصورت م و توسعه صیتخص یهایریگ

و  یاسیس طيمتاثر از شرا اریمنابع آب و خدمات وابسته است که بس تيريدر مسائل مربوط به مد یریگمیتصم یندهايفرا

هر  ،یاک موضوع منطقهياست تا  یلمللانیمسئله ب کيآب  یدولت هاست چرا که حکمران المللنیروابط حاکم بر امور ب

 آب یحکمران یالمللنیدر مجله ب راًیموضوع اخ نيشوند به ا تيرياجرا و مد ديآن در منطقه با یکارکردها یچند تمام

(IJWG) 0[ شده است یاشارات[. 

 

 رانیمنابع آب در ا ینهیبه صیتخص یکنون طیشرا
 انهی. سالشودیم یابيارز «یفوق بحران» طيعنوان شرااست که به 95/2کشور  دشوندهيتجد یهامصرف آب زانیم شاخص

 کياستراتژ ريکه جزء ذخا شودیکشور انجام م ینیرزميمترمکعب اضافه برداشت از منابع آب ز اردیلیطور متوسط شش مبه

 یآبخوان است، عدداز  هیتخل زانیبه م هيتغذ زانیم میکه حاصل تقس زیآبخوان کشور ن یداري. شاخص پاشوندیمحسوب م

 .است« اندک یداريپا» انگریکه ب دهدیاز نود درصد را نشان م شیب

تمام  یطور کلکشور قرار گرفت و به 699 نیدر ب 690 یدر رتبه 622از  77/0 ازیبا امت رانيمنابع آب ا تيريشاخص مد در

مواجه هستند و  یمنابع آب و خشک ینهیبه صیکشور با عدم تخص یهاها و دشتها، آبخوانتاالب ها،اچهيها، دررودخانه
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مشاور  یخصوص یهاو شرکت یاآب منطقه یهاشرکت رو،یوزارت ن ران،يمانند ا یاتوسعهو درحال ریمطمئناً در کشور رانت

 .]9[! ستندیفاجعه ن نيها، مسئول اآن

 

 حکمرانی پایدار منابع آب
دستیابی به حکمرانی پايدار منابع آب، نه به وسیله يک دستگاه و يک وزارتخانه بلکه به وسیله کل مجموعه دولت هم به 

 .بايست همه اجزای آن در کنار هم قرار بگیرندتنهايی میسر نیست. برای دستیابی به حکمرانی پايدار منابع آب می

نهاد و های مردمها و تشکلکت و همکاری دولت، جامعه مدنی، سازمانبه عبارت ديگر حکمرانی مطلوب منابع آب با مشار

نفعان آب امکانپذير است. قطعا در مباحث حاکمیتی آب، بخشی از وظايف بر طور عام، مشارکت فراگیر همه اقشار و ذیبه

ن سه قوه، مشارکت مردم عهده دولت، بخشی بر عهده قوه قانونگذار و بخشی هم بر عهده دستگاه قضاست اما معادل وزن اي

نفعان مطرح است. مشکل ما اين است که بحث توسعه پايدار و حکمرانی خوب منابع آب را به هم وصل نکرديم. ما و ذی

تواند پايداری را حفظ کند؟ در دنیا سه نوع حکمرانی عام بايد به اين پرسش، پاسخ دهیم که اعمال چه نوع حکمرانی می

 .بیشتر وجود ندارد

گیرند. دوم حکمرانی لیبرالیستی به شیوه ها به صورت متمرکز آن را بر عهده میگراست که معموال دولتحکمرانی تاميکی 

اکنون مطرح است، حکمرانی دهد. سومین حکمرانی که همغربی است که بیشتر به افراد و بخش خصوصی بها می

ترين شکل رسد که مناسبکند. به نظر میين بحث دخیل میبرداران را در اگرايانه است که جوامع محلی و بهرهمشارکت

حکمرانی آب همین شکل سوم باشد. مادامی که شما نتوانید در يک سیستم، حکمرانی پايدار را اعمال کنید، با دستور و 

و...  توان آن را حل کرد چرا که بحث آب، ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زيست محیطی، فنیبخشنامه نمی

 .دارد

های مردم نهاد و حتی نفعان، سازمانبايست همه اقشار مردم، ذیبنابراين برای دستیابی به حکمرانی پايدار آب، می 

توان اينها را حذف کرد و مدعی حکمرانی خوب گیری شوند. نمیهای صنفی مدافع حقوق مردم وارد فرآيند تصمیمسازمان

ترين موضوعات در بحث نهايی قادر به انجام اين کار نیست. به نظر من، يکی از پیچیدهو پايدار آب شد چرا که دولت به ت

توان آن را تمرين مناسبی برای کشور قلمداد کرد، حوضه درياچه ارومیه است. به اعمال حکمرانی پايدار منابع آب که می

های های سدها و سازهآن مطرح است، بحثدلیل آنکه وضعیت آب اين درياچه بحرانی است، مسائل بین استانی مختلف در 

بايست از افکار و نظرات مختلف در اين مختلف، مصارف کشاورزی، انتقال آب و... در اين زمینه وجود دارد. بنابراين می

ی بهتر از عقل ترديد عقل جمعبرداران فراهم شود چرا که بینفعان و بهرهراستا استفاده شود و امکان مشارکت همه ذی

 د.دی کار خواهد کرفر

 

 های سد و انتقال آبمحیطی، مالی و اجتماعی پروژهارزیابی اقتصادی، زیست
محیطی، ی ارزيابی زيستها در زمینههای مشاور آنخصوص شرکتای و بههای آب منطقهآمار وزارت نیرو، شرکت

ها، ارزيابی تطبیقی سدها و پايش نتايج حاصل از يابی، ارزيابی مالی )هزينه و فايده(، پیامديابی، نیازسنجی، گزينهمکان

کننده است. بسیاری از اطالعات بیالن شدت مخدوش، مبهم و گمراههای انتقال آب، بهها و تونلاحداث سدها، کانال

اور های مشها و ورود آب به تاالب، درياچه و درياها فقط در اختیار شرکتی سدها، دبی رودخانههای آبريز، ذخیرهحوضه

های مشاور باالتر باشد و برخی صورت ظاهری، کیفیت تحقیقات دانشگاهی در ارتباط با تحقیقات شرکتگیرد تا بهقرار می

 .های سدسازی و انتقال آب پنهان بماندحقايق پروژه
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آب در  ی سدها انتقالترين وظیفهی آب در خشکسالی است؛ يعنی مهمی آب در ترسالی و عرضهی سدها ذخیرهوظیفه

که طوریدهد؛ بهخصوص بلندمدت است. اما اطالعات ورود و خروج سدها در کشور اين حقیقت را نشان نمیطول زمان و به

هايی که ورود آب به سدها اند و برعکس در سالاند، خرج بیشتری نیز داشتههايی که ورود بیشتری داشتهسدها در سال

 .استکاهش يافته، خروج آب نیز کاهش يافته 

های کنونی دلیل نبود ترسالی مکرر، بسیاری از سدها نبايد با ظرفیتهمچنین در بیشتر مناطق فالت مرکزی ايران، به

ها، افت منابع ها، دشتها، جلگهنیمهها، چاهها، قناتها، چشمهها، رودخانهها، درياچهشدند. خشک شدن تاالباحداث می

زايی، تغییر دست سدها، بیابانعمیق در پايینهای عمیق و نیمهحی، حفر چاههای سطآب زيرزمینی، فصلی شدن آب

ای و تغییر حوضهها از اثرات مستقیم و انتقال آب بینها و تغییر مسیر طبیعی رودخانهها، نابودی جنگلشرايط اکوسیستم

و غبار(، تغییر مسیرهای گردشگری، تولید محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف، تغییر شرايط جوی )مانند سیل، ريزگرد 

 .]9[مرزی از اثرات غیرمستقیم احداث سدها در ايران استمهاجرت از روستاها، اختالفات قومی و اختالفات بین
 

 بازبینی ساختار مدیریت آب
سطحی و  برداری بیش از حد از منابع آب های مرتبط با عرضه و مصرف آب، منجر به بهره در حوزه «مديريتی»روند قبلی 

های آبی کشور شده است. عمال طی نیم قرن اخیر ادامه اين روند منجر به وخیم تر شدن  زيرزمینی در اغلب حوضه

در دو دهه  «برنامه ريزی بخش آب کشور»مستمر وضعیت منابع آب و نهايتا بروز بحران آب گرديده است. در متون متداول 

چون مديريت تقاضا، ارزش ذاتی آب، جامعنگری در مطالعات، يکپارچگی در  اخیر میتوان برداشت نمود که غفلت از مواردی

بر اين، عدم توجه به موازين و معیارهای عالوه اند.  تخصیص و نیز مشارکت مردم از عوامل اصلی بروز بحران شناخته شده

ه گذشته، نشان میدهد فقدان اقتصادی در عرضه و تقاضای آب، منجر به عدم کارايی آب در اقتصاد ملی شده است. نگاهی ب

ها داشته  ای در عدم تحقق اهداف برنامه کننده اراده سیاسی و عزم جدی در نهادهای قانونگذاری و اجرايی تأثیر تعیین

البته، عدم تعامل کافی با بخش خصوصی نیز در اين شکست نقش داشته است. اکنون عزمی جدی برای تحول پديد  .است

 «وضع مطلوب»به  «وضع گذشته»اقدامات حمايتی در مسیر تحول از  (به عنوان متولی آب کشور( آمده است و وزارت نیرو

در حکمرانی آب، از ديدگاه گروداران در  «وضع مطلوب»و  «وضع گذشته«های اصلی تمايز  را آغاز نموده است. جنبه

 .جدول زير بطور خالصه نشان داده شده است

 
 

 های مشترک آبجنگ آب و حوضه
های های مشترک دارد و حتماً در تمام مرزها نیز حوضهيران در مرزهای افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و عراق، رودخانها

چندان دور، اين اختالف ای نهتر است و در آيندههای مشترک نفت و گاز مهممشترک آب زيرزمینی دارد که از حوضه
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های زيرزمینی نیز کشانده خواهد شد و ضعف تر، بلکه به حوضهنها عمیقتهای سطحی، نهجزئی با همسايگان بر سر آب

های مختلف اختالفاتی را آغاز نموده است، اين کنونی اقتصاد ايران در مديريت منابع آب داخلی همچنان که در بین استان

 .المللی خواهد کشاندی بیناختالفات را به عرصه

 

 تایج و بحثن

بر لزوم تداوم دسترسی به آب  یستيجامعه با یستينحصر به فرد منابع آب در تأمین رفاه و بهزم گاهيبراساس ارزش و جا

، «مديريت آب»و  «داريپا یتوسعه اقتصاد» انیم یقو وندهاییگردد. وجود پ دیکافی و سالم برای همگان در هر زمان تأک

نو از  یریو تفس« ها را شستچشم» ديبا ریمس نيکرده است. در ا ريآب کشور را اجتناب ناپذ تيريضرورت اصالح مد

 دنظريتجد ازمندیاز مشارکت ن یسطح نیبه چن دنیآب عرضه نمود. حرکت و رس تيريمشارکت دولت و مردم در مد

 تهایو مسئول اراتینقشها، اخت فيو بازتعر« خوب آب یحکمران»گفتمان  ليآب ِ کشور ذ تيريدر ساختار مد یاساس

کشور  یرسم یهااز عناصر آن در اسناد و برنامه یبرخ یبارز و مطرح است و حت یتمان در سطح ملگف ني. امروزه، اباشدیم

 تيري( در حوزه مدستهيخوب )موثر و شا یبه حکمران یابیدست یدر سطح دولت برا یاسیاراده س ديِ آ یآمده و لذا بنظر م

 یآب یدر حوضه ها «کپارچهيو  یجامع، مشارکت» تيريمد کيو استقرار  یزسا ادهیفراهم آمده است. اما پ یآب تا حدود

سترگ  یاقدام نیآببران( به انجام رسد. چن ژهيگروداران )به و یبا همراه یستيچالشدار و زمانبر است که با یکشور، تحول

 یراستادر  -تا گروداران  تیمآب از حاک یعوامل حکمران یتمام یاجماع نسب ازمندی، ن»(تحول یبرنامه ِ » کي)به مثابه 

 یآب یاز حوضه ها کيهر  ی: براگري. به عبارت دديآیحاصل نم یاست که به جز با تفاهم جمع «یچشمانداز مشارکت» کي

 یواحد برا یحوضه در جهت یکنشگران اصل یاراده جمع کيآب، همانا تحر تيريدر تحول مد تیموفق دیشاه کل»کشور، 

منابع آب،  تیکنشگران از ماه یآگاه د،یشاه کل نيبه ا یابیدست ازین شیالبته، پ«. است آبخوب  یبه حکمران یابیدست

( است. مسلما، میاقل رییو تغ ندهياز توسعه ً فزا یفشارها بر منابع مذکور )ناش یشيروند افزا زیمنابع و ن نيا نيامروز تیوضع

 یاختالفات کنشگران اصل رغمیعل ا،ريتحول دارد. ز نيا در یاساس ینقش زین یکنشگران از عواقب ادامه روند فعل یاریهوش

 یاست فرهنگ ِ ساز یهي. بدباشندیتحول م نديفرآ یعناصر اتصال دهنده آنان ط یاریو هوش یآگاه نيا گر،يکديحوضه با 

و  می)فه یقو «یاجتماع هيسرما» کي شيدایآب پاک، موجب پ یهمتا یمردم نسبت به ارزش ب یو حساس ساز یعموم

 .تحول خواهد بود ریتداوم مس ی( براراسخ

آب،  یایمبارزه با ماف یبرا کهیطورگانه دراز شده است؛ بهسه یقوا یها و حتها، وزارتخانهدر سازمان ایماف یبازو متأسفانه

وارد نموده است  رانيبه اقتصاد ا یاآب چنان خسارت گسترده یکنون صی. تخصگرددیقوا احساس م یماورا یبه قدرت ازین

 .آب قرار خواهد گرفت ینهیربهیغ صیتخص ریشدت تحت تأثبه یمل تیمنا ،یوضع کنون یمهکه در صورت ادا

 تيريو مد یبلکه مخالف استفاده از سدساز ستند،یدر کشور ن یمخالف صددرصد سدساز ،یمخالفان سدساز نیهمچن

آب به روش  یعرضه شيافزا هستند و با رانيآب در اقتصاد ا ینهیبه صیتخص یوهیش نيترعنوان برجستهبه یاسازه

آب در  صیو مالک تخص اریعنوان معاقتصاد آب به دياب نیاند. همچنکنترل تقاضا مخالف یهااستیس یجابه یسدساز

 .رندینگ میاقتصاد آب تصم یبرا یاو مهندسان و متفکران سازه ردیکشور قرار گ
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