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چكيده
حل بحران کمبود شديد منابع آب در کشور نيازمند تغييرر سراختار مرديريت و ايجراد شررايط تحقر
حكمراني خوب آب در کشور است .يكي از الزامات تحق

اين هدف ايجاد ساختار مناسب تحقيقراتي و بره روز

رساني و يا تغيير کلّي راهبردها و اولويتهای تحقيقات آب در کشور است .متاسفانه عليرغم اهميت اين موضوع
شواهد حاکي از آن هستند که به اين مقوله در وزارت نيرو به عنوان متولّي آب کشرور خروب درداختره نشرده
است ،و عليرغم اينكه ساير دستگاههای اجرايي (نظير وزارت جهاد کشاورزی) برنامههای راهبردی مختلفي را در
زمينه مسائل تحقيقاتي مرتبط با حوزه وظايف خود تدوين و به مرحله اجرا گذارده اند ،ولي در وزارت نيرو اين
خالء محسوس است .لذا در اين خالصه مديريتي زوايای مختلف اين مسئله بررسي و تحليرل ،و ديشرنهادات ززم
ارائه شده است.

کليد واژهها :سياست ،تحقيقات ،ساختار ،راهبرد ،وزارت نيرو

متن خالصه سياستي
امروزه با توجه به بحران آب و ضرورت و اهمّيت توجهه بهه مهیترتت آب کر ر،هورت کههتیاه ا و موهسهات
مختلف مرتبط با موضوع (حتي کهتیاه ا کر هطوح اجراتهي و اکار بها ب بهه اتهض موضهوع پرکا تهه و ج هت کرتا هت
جواب ا میّ نظر وک تا راها به تحقيقات آب پرکا ته و تا از نتاتج تحقيقات هفارش کاکه وک (با توجه به روتكرک ر،هور
برا رمک به تاميض بوکجه ها تحقيقاتي و مطالعاتي کر زمينه آبب اهتفاکه مينماتنی .کر شهك  1مجموعهه کههتیاه ا
مختلف متولّي هفارش و تا اجرا طرحها و پروژه ها تحقيقاتي کر زمينه آب کر ر،ور ارائه شیه انی.
همانیونه ره از شك  1نماتان اهتت طيف وهيعي از موهسهات و کههتیااها اجراتهيت حتهي کر ههطوح بها

مهیترتت

ر،ور ت با توجه به نیرانيها و کغیغهها رمبوک آب کر ر،ور بهه تحقيقهات کر زمينهه مهیتيرتت آب گهرات

کاشهته و

بوکجه و اعتبارات زم را نيز از اتض مح کرتا ت نموکه و کر اتض راهتا کرهت تا ناکرهت هزتنه نموکهانی.
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منت ا معضلي ره کر اتض زمينه وجوک کارک نبوک ها تار منسجم تحقيقات کر اتض گونه کهتیاه ا و ضعف کر اههتانیارکهها
زم رار کر تمام مراح تحقيق از مسهلله تهابيت بررههي پي،هن اکته طرح هات نظهارت برريفيهت انجهام طهرحت کاور و بهت
گزارشاتت به رارگير نتاتج کر تصهميم ههاز هها کههتیاه ا ههفارش کهنهیه تحقيقهاتت و کر ن اتهت بحه ،تلفيهقت
پيوهتیي و هازگار نتاتج اتض تحقيقات با هاتر تحقيقات مرتبط کر کهتیاها کتیر ميباشی.

شك  -1وضعيت رنوني ها تار هازماني تحقيقات آب کر ر،ور(1ب

عليرغم اهميت بح ،میترتت آب کر ر،ورت وزارت نيرو ره تكي از کهتیاه ا اجراتي متولّي م م کر زمينه تاميضت توزتع
و حتي مصرف آب کر ر،ور اهتت هنوز ها تار تحقيقاتي منسجمي مرتبط با تحقيقات آب کر ر،ور و همسان بها وزارت
ج اک ر،اورز به عنوان متولّي مصرف آب ر،هاورز نهیارک .تحقيقهات رنهوني آب کر وزارت نيهرو بهه طهور عمهیه کر
موهسه تحقيقات آب انجام مي شوک ره اتض موهسه کر هال ا گذشته به طور عمیه بر مسائ تحقيقات مرتبط با تهاميض آب
و مسائ هازه ا مربوطه تمررز نموکه و ها تار ضعيفي کارک به طور ره حتي تيم هيهات علمهي آن رامه نبهوکه و ماننهی
هاتر موهسات تحقيقاني مرتبط با آب و تا موهسات تحقيقات محصولي و موضوعي کتیر کر وزارت ج اک ر،اورز رهه
همساني و برابر

زم با اهتانیارکها شغلي هيات علمي وزارت علوم کارنیت اتن ا نیارنی .لذا تحقيقهات آب وزارت نيهرو

عمال به صورت تیوتض اولوتت ا تحقيقاتي تیوتض شیه کر هتاک (بینه وزارت نيروب و تا شررت ا آب منطقه ا اههتاني و
به صورت کاکن را وان و هفارش آن به کان،یاه ا و هاتر موهسات تحقيقاتي (حتي موهسات تحقيقاتي کر وزارت ج اک
ر،اورز ب کر حال انجام اهت.
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با توجه به بحران آب ر،ور و بروز مسائ و رضيه ها جیتی کر زمينه میترتت آب نظير بح ،صر ه جهوتي واععهي آبت
ب ره ور آبت حكمراني آبت تاميض حقابه محيط زتستت تغيير اعليمت و کر مجموع هاتر مسائ اعتصهاک -اجتمهاعي و نهرم
ا زار میترتت آبت ضرورت کارک تا وزارت نيرو نيز هماننی وزارت ج اک ر،اورز اهتراتژ و اولوتهتهها تحقيقهات
آب کر شراتط جیتی را مجیکا تیوتض و بهروز رهاني نمهیه و تغييراتهي بنيهاک کر هها تار تحقيقهاتي هوک اتجهاک نماتهی.
وزارت ج اک ر،اورز اتض تيپ عاليت ا را از هاليان عب شروع نموکه و با توجه به ظر يتها و اتجاک ها تار تحقيقاتي عو
کر زمينه تحقيقات ر،اورز (نظير هازمان تحقيقاتت آموزشت و تروتج ر،اورز و مرارز تحقيقات اههتاني مختلهفب بهه
اتض موضوع ارتفا ننموکه و کر هاليان ا ير برنامهها راهبرک تحقيقات محصولي و موضوعي (از جمله کر مبح ،میترتت
آب ر،اورز ب (با بي

از حیوک  04برنامهب را تیوتض و مصوب نموکه و ا يرا نيز تیوتض برنامه ها رالن علم و ناور (5

برنامهب از جمله کر زمينه منابع طبييعيت آب و اکت امنيت غذاتي و تغيير اعليم را کر حال تهیوتض کارک .بهرا وزارت نيهرو
ره حتي ه ا تار تحقيقاتي ضعيفي نيز کارک چنيض نیرش و بازنیر راهبهرک کر زمينهه تهیوتض برنامهه راهبهرک تحقيقهات
میترتت آب برا تحقق اص حكمراني و میترتت ب م پيوهته منابع آب و کر تعام با هاتر کهتیاه ا مهرتبط (از جملهه
وزارت ج اک ر،اورز و هازمان محيط زتستب ضرور مي نماتی.
لذا پي،ن اک مي گرکک به موضوع تحقيقات آب کر وزارت نيرو با اهميهت بي،هتر نیرتسهته شهیهت تحقيقهات آن هی منهی و
منسجم تر شیهت و همچنيض برنامه ها راهبرک تحقيقات و اولوتتها تحقيقاتي جیتی متناهب با نيازها واععهي بخه
آب کر شراتط جیتی بحران آب ر،ورتیوتض گرکتیه و تحقيقات آب وزارت نيرو با ط و م،هي بي،هتر انجهام و اکامهه
تابی.
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