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 چکيده
ساااه های ارير مشاااررت در مديريت منابع آب، شسااتره ياتت  اساات  يکي از مساااجم  ارميت جمع آوری در 

اطالعات اسات ر  با مشااررت مردمي و استفاده از روه های مردم سپاری ميتوان هنين  های مديريت منابع آب را  ا  د 

ديريت منابع آب ب   طور مختصاار  وحي  زيادی راهش داد  در اين متن روه مردم ساپاری برای جمع آوری اطالعات م

 داده شده است 
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 مقدم  -1

برای هر نوع تصمیم  یمری نمز  اتمم یراراب با اعاتزد یقمو ب برب  یتمیرتا یا یا بز تر تز بیوانتر بر ییتزی بب با تصیم  

یمری بپریا نمر  ی   یمتما ی یتمزبب بی ااط اعاتمزد تیمز تتر ا  اعاتزد همر ب وییا یمناب یتزبب یواوی  مممزید یمه  بیوزنا هز ب 

بریا م  ره ب یحد بریا م )ا  یتزبب بی تطحا ب  ار یمتا( ب هیچتمط یایه هزی کمفمم بی  اتیفزیه ا  ی یمناب یتزبب بپمنبییرهزا 

گز نره ن ااط یایه هز با وصمو  ی  بح  ییز  ه بز تلففزد ب افویمری ا  بریا م یمر یاز  ب ب ویه  رب ببلواب اهیمم پمرا یمنتر 

یوی کا بظمفا ی ایب بب ی اعاتزد کمفا  هر ی فما با  بش ایب تپز ی  ا با ی ااط ییطا ی  کشو  هفترا بز یوتسا ای هینز ی ن

 تهره یا یتر  ی  ااتاز تاش یمشوی با عو  یلیصر ااط  بش تیممط یریی ب اصول کفا بب بمزب یریی 

 

 مسئل  شرح -2

ی  حزل حزضممر  بش هزی یواوی ی  کشممو  برای ایب بب ی اعاتزدا  بش هزی کزیا تممتیا اتممم با ااط صممو د کا 

تمز یزب هزی ییو اا توتمک کز  متزتزب ووی تز یزب ب از  رکم هزی وصوصاا یایه هزی یو ی نمز   ا بریا م یمنتتر  ااط  بش هز 

ش بیا نزقص ا ا ییزه ب یمر قزبد اتییزی بز ر   زهر یمر قزبد اتییزی بویب یایه ضیط هناتا بر بویبا بزت   ره یایه هزی یواوی ی  بل

هزا ااط اتم کا بمط تز یزب هزی یلیفف )اهزی کشزب  یا بی یتطقا ای( ی  یو ی یایه هز تضزی باوی یا ی  هیچتمط نظز د کزفا بر 
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ا اصفهزبا ه صتعیتحقمو انازم  ره ی  یانشگز)  ا ییزه بز رافرای بریا مم کتتره ی بی باوی نرا ی کا تمیش  مره بسمز ی ا  یایه هز 

 ی صر اعاتزد بلش بی کشو  ا  صحم کزفا بروو یا  نمسم( 05نشزب یمرهر بمش ا  

 

  م اين مسئل  برایراه  م های سياستي  -3

اتم  ی  ااط  بش  اک  بانری کا ی  تمز هزی اومر ی  ینمز اتمیفزیه یمشمویا اتیفزیه ا  یانش یرییا برای ایب بب ی یایه

حنویم هز ا  ظرفمم هزی یریم برای ایب بب ی یایه اتمیفزیه یمنتتر ب با ااط عراو بسمز ی ا  هناتا هزی ایب بب ی یایه  ا کزهش 

یمرهتر  ی  باقب ااط  بانری بر ااط تقمره اتمم کا یز ا   مهربنراب )ب کشمزب  اب( با تتواب تتسو هزی هو یتری اتیفزیه یمنتم  کا 

یا ی ا  ایفا اتییزی ب تمممریزاا ی ا ییا ااط  بش یفنبیزتا  فمم ی ک اعاتزد ب ا تممزل اعاتزد با تمممزیزنا هزی یرکنی  ا یا نر قزب

ااییزتا   بش هزی یریم تمپز ی اصول وزصا  ا یمطفیر ب ی  از اوی هزی یشلصا اارا یمشوی تز یایه هز صحم تتاا  وی ب ا  

 موی  ااط  بش ی  کشو  هزی یلیفف بز فرهت  هزی ییفزبد با اارا ی بیره ب یوفو بویه اتم  تفتیز   مرب اعاتزد یفک افویمری

 هر اتر نمز  اتم با صو د اک بسیا ی ازیب با بب نگزه یریی 

 

  شري  شنين  ی سياستي -4

  یریم ا تممزل کتتری  ااط  بش ا بسممیری ااتیرنیا فراه  یمشمموی کا یریم یمیوانتر اعاتزد یو ی نمز  حنویم  ا بر  بی بب 

یایه هزی یشملصما کا ا  یحمک اعرافشمزب یمگمرنرا توتمک نرم افنا هزی هو یتر یوبزاد با تزیزنا ی ااتیرنیا ا تزل یمنتتر  ااط بسیر 

باژیا هزاا یا ی ا  ایفا  مفزفمما تمز  ب کز  پمگمری ب تمز  ب کز  نظز دا کا تمیش یمشوی یایه هز قزبد صحم تتاا بویه ب یایه 

بز بضعمم  ی  هر ازیعا ییتزتشی  ی  باقب  یا یرل انگمن اا نمز  با ش تابه بر بسیر نرم افنا ییمر صحمح  ا فمفیر یمنتر  ااط  بهزی 

 یرل هزی انگمن ا وزصا عراحا یمشوی کا یریم انگمنه ی کزفا برای یشز کم ی  عرح  ا یا یا بز تر  فرهتگا ب ااییزتاا 

 

  جرب  ی ديگر رشورها -5

یا ا  ظرفمم یرا س اتمیفزیه  ره اتم کا یب م بز هناتا ی بسمز  ای بریا مم یایه هزی کمفمم یتزبب بکشمو  هفترا بری  

انرکاا یمیوانر یایه هزی کمفمم بی  ا اتیحصزل کتر  ی  بروا کشو  هزی بفراقزی یرکنی  ب هتر )بز فرهت  یشزبا بز ااراب(ا ا  ااط 

یاز  اتیفزیه  ره اتم  ی   یمتا هزی یمر ا  بی نمن ا  ااط یانش با بفو  اتیفزیه یریاره اتم  با  بش برای  تزتزاا بریا یهزی یمر 

تتواب یثزلا ی  کشمو  بیرانز ا  هینز ی یریم برای ایب بب ی یایه هزی تعرای پرنریزب اتمیفزیه یمشموی ب ی  کشو  هفتر برای ایب 

   بش اتیفزیه یمشوی  پربانا هز ی   هر هزی یلیفف ا  ااط   ر بب ی بیز 


