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 ارزيابی زيست محيطی راهبردی منابع آب 
 

 * )اصفهان(شركت مهندسين مشاور زايند آب  ،)آب(کارشناس ارشد عمران  ،عليرضا طباطبائی نائينی
tabatabaei@zayandab.com : کیيالکترونپست  ، ٠٣١١‐٦٢٤٦٧٦٠: نمابر  ٠٣١١‐٦٢٤٦٦٠٥: تلفن  * 

  
  
  
  

  : چكيده
هاي زيست محيطي و بهداشتي آب و  بع آب همواره بايستي جنبههاي توسعه منا ريزي پروژه در برنامه

بعبارت ديگر اعمال مديريت و كنترل بر كيفيت . لزوم پيشگيري از بروز حوادث تلخ و ناگوار را مدنظر قرار داد
هاي بهداشتي و تندرستي را بايستي جزئي الينكف از  آب، و موضوعات زيست محيطي ذيربط و همچنين جنبه

در سالهاي اخير نيز حركتي به سمت ايده ارزيابي زيست محيطي . هاي منابع آب به شمار آورد ريزي مه برنا
راهبردي پديد آمده است كه ممكن است بهترين نقطه شروع براي شامل كردن ارزيابي اثرات زيست محيطي 

سطح سياستها، كاربرد ارزيابي زيست محيطي در . در درون يك سيستم مديريت زيست محيطي تكميلي باشد
هاي جايگزين آن و اقدامات اصالحي را آسانتر  حل ها، كار نگاه كردن به اثرات تجمعي، راه طرحها و برنامه

ها در جهت صحيح از  بيني شوند و توسعه دهد كه نتايج ضمني زيست محيطي پيش اين مورد اجازه مي. كند مي
. اهيت واكنشي ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار گيرندآغاز پروژه هدايت شوند، بجاي آنكه بيشتر تحت تأثير م

در اين مقاله، مدل پيشنهادي سلسله مراتبي در ارزيابي زيست محيطي راهبردي در فرآيند انتقال آب بين 
ستراتژي و سياستهاي بلند مدت و منسجم در اسازی  لزوم شفافارائه شده است كه با توجه به آن  اي حوزه

  . خورد به چشم مي اي حوزهآب مانند فرآيندهاي انتقال آب بين  خصوص مسائل كالن بخش

  اي ، انتقال آب بين حوزهمنابع آب ،توسعه پايدار ،ارزيابي زيست محيطي راهبردي :ها كليد واژه

  

 مقدمه ‐١
اگر چه هدف از توسعه ايجاد . روند تحوالت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي از اجزاء توسعه به شمار مي

در گـذشته . باشد باشد، ليكن توسعه در نهايت ممكن است مشكالت و مسائل چندي را نيز به دنبـال داشته رات مثبت ميتغيي

اي در جهت افزايش رفاه، عامل مطمئن نيل به توسعه بدون حساسيت نسبت به  پيشبرد رشد اقتصادي به عنوان نيروي محركه

از اثرات مخرب و اطمينان از منافع دراز  ضرورت اجتناب. رفت مي اثرات مخرب زيست محيطي يا اجتماعي آن به شمار

  .مدت، موجب ظهور مفهوم پايداري گرديد
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بندي توسعه از نظر پايداري دو مفهوم توسعه پايدار و ناپايدار مطرح است كه در برخورد اوليه با اين  در تقسيم

توسعه ناپايدار نيز . ز منابع قابل تجديد را مدنظر داشته باشدبرداري ا مفهوم، توسعه پايدار آن نوع از توسعه است كه بهره

برداري از منابع غيرقابل تجديد دراولويت باشد كه نهايتاً منجر به تخليه منابع شده و  هنگامي بروز خواهد كرد كه بهره

  . جايگزيني براي آنها انديشيده نشود

ري بهينه از تمامي منابع مطرح بوده و با توجه به شرايط بردا مفهوم توسعه پايدار در جهان امروزي در خصوص بهره

اقليمي خشك و نيمه خشك حاكم بر پهنه فالت ايران، استفاده پايدار از منابع آب مهمترين ركن توسعه طرحهاي مزبور 

كنترل  مهار و. شود و بدين منظور الزم است در چگونگي مهار و كنترل آبهاي سطحي به آن توجه خاصي گردد قلمداد مي

برداري از اين منبع با ارزش، سابقه طوالني در فرهنگ و تمدن مردم  آبهاي سطحي و اتخاذ روشهاي مناسب جهت بهره

ايران داشته و در سالهاي اخير نيز به تدريج با افزايش ميزان تقاضاي ناشي از رشد جمعيت و تراكم شديد شهرها، هر چه 

هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از سال  ريكه در برنامهبيشتر بر اهميت آن افزوده شده است، بطو

مقادير قابل توجهي از اعتبارات عمراني كشور صرف احداث و راه اندازي سدها و طرحهاي آبي پائين دست آنها  ١٣٦٨

برداري، تنها به برآورد نتايج  هاي توسعه و بهره ريزي برنامه در همين راستا تصميم گرفته شد كه در طرح .]١[شده است 

  . زيست نيز مورد ارزيابي قرار گيرد ها بر محيط اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي اكتفا نشود، بلكه اثرات ناشي از اجراي پروژه

برداري از  ريزي صحيح در رابطه با بهره ها، اهميت برنامه هاي توسعه منابع آب در قبال ساير بخش اي بودن طرح  پايه

ريزي نوين منابع  گذرد اما عمر برنامه هاي مربوط به آب هزاران سال مي اگر چه از اجراي پروژه. ا ضروري ساخته استآن ر

رسد و فراتر از آن، ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي توسعه بيش از سه دهه نيست كه پا به  آب به بيش از پنجاه سال نمي

ز به اشتباه به عنوان فرآيندي، برضد توسعه مطرح شده و به همين سبب اما در همين مدت كوتاه ني. عرصه گذارده است

با توجه به تأكيد بر نقش . ميل هستند بسياري از كشورهاي در حال توسعه در ملحوظ داشتن آن در سطح سياستگذاري بي

بع ارزشمند، ضامن توسعه اساسي و عمده منابع آب كشور در توسعه اقتصادي و اجتماعي و اين نكته كه توسعه پايدار اين من

ريزي توسعه از مباحث مورد  هاي مؤثر و كارآمد در برنامه ها نيز خواهد بود، در نهايت دستيابي به رهيافت پايدار ساير بخش

   .شود هاي زيست محيطي محسوب مي توجه در پژوهش

 
 ريزي توسعه  نقش ارزيابي در برنامه ‐٢

ريزي بيشر مبتني بر  ريزي ميسر نخواهد بود و هر قدر برنامه برنامه تاكنون آشكار گرديده است كه توسعه بدون

اگـر مسـائل . شود پذيرتر مي واقعيات عيني و توانهاي بالقوه طبيعي باشد، حصول به اهداف از پيش تعيين شده آن امكــان

نه تنها مسائل بحراني را  ريزي مورد نظر قرار نگيرند، رشد اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در ضمن برنامه

تواند به  اگر توسعه، مشكالت اجتماعي را در نظر نگيرد نمي. كند برطرف نخواهد كرد بلكه چه بسا آنها را تشديد هم مي

  . اهداف واقعي خود دست يابد و اگر با حفظ منابع طبيعي همگام نباشد، مايه حياتي خود را از دست خواهد داد

هاي بزرگ  ي، اين روش به عنوان يك ابزار مديريتي براي مقامات مسئول و مديران پروژهبا شناخت فرآيند ارزياب

عدم توجه به ارزيابي، در سالهاي . آورد كه تصميمات سنجيده و منطقي را اتخاذ نمايند توسعه اين فرصت را پديد مي

زيست، با مشكالت جدي مواجه  هاي بزرگ به دليل بها ندادن و كم توجهي به محيط گذشته سبب گرديده كه پروژه

ها به واسطه تهي شدن منابع، قابليت تداوم ندارند، بعضي ديگر به داليل مختلف نظير  برخي از اين پروژه. گردند

ها، پرداخت جريمه به خاطر تخريب منابع طبيعي و  بيني هزينه هاي عمومي جامعه، مشكالت مالي ناشي از عدم پيش مخالفت

ريزي  بر اين اساس ارزيابي به عنـوان يك ابـزار بـرنامه. اند خاطرات بزرگ و ناگوار تعطيل گرديدهحتي ايجاد حوادث و م
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در اين راستا ارزيابي به عنوان دو اصل اساسي مورد استفاده قرار . گردد هاي تـوسعه مطرح مي گيرندگان پـروژه براي تصميم

  : گيرد مي

در . هاي عمده كشورها نقش و جايگاه خاصي داشته باشد ريزي ر برنامهتواند به عنوان يك ابزار عملي د ارزيابي مي

گيرندگان و مسئولين از طريق  ها و طرحها، اطالعات مفيد و مورد نياز براي تصميم مراحل طراحي و در چرخه پروژه

نياز در جريان به عبارت ديگر انجام ارزيابي سبب ازدياد اطالعات مناسب و مورد . ارزيابي، قابل حصول خواهد بود

جنبة اصلي و اوليه كاربرد ارزيابي به عنوان . شود ريزي گرديده و موجب حصول اطمينان از توفيق اقتصادي پايدار مي برنامه

ريزي، طراحي نهائي، عمليات ساختماني و آغاز  ريزي، استفاده از آن در كليه مراحل توسعه پروژه شامل برنامه ابزار برنامه

  . رداري از آن استب كار و نيز بهره

گيري  براي كمك به تصميم [Environmental Impact Assessment (EIA)]ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي 

بنابراين در مورد آنچه كه امروزه ضرورت آن بطور . ريزي و مديريت ها بوجود آمد و نه به عنوان وسيله طرح درمورد پروژه

تجربه كمي ) ها است اي وملي، طرحها و برنامه گستره بخشها، سياستهاي منطقه در EIAو همانا (شود  روزافزون ديده مي

ريزي اصولي و مديريت صحيح در سياستهاي  اي جهت برنامه گردد تا از اين رهگذر نتيجه وجود دارد، بنابراين سعي مي

  . ها بوجود آيد كالن و طرحها و برنامه

  

  )استراتژيك(راهبردي ارزيابی زيست محيطی  ‐٣
 ” )استراتژيک(ارزيابي زيست محيطي راهبردي“حركتي به سمت ايده  نيز در سالهاي اخير

[Strategic Environmental Assessment (SEA)]  پديد آمده است كه ممكن است بهترين نقطه شروع براي شامل كردن

يابي زيست محيطي راهبردي ارز. ارزيابي اثرات زيست محيطي در درون يك سيستم مديريت زيست محيطي تكميلي باشد

و جامع ارزيابي كردن اثرات زيست محيطي يك سياست، طرح يا ) سيستماتيك(بنا به تعريف، فرآيند رسمي شده، اصولي 

گيري مسئوالنه براي عموم مردم استفاده  توان براي تصميم  ها را مي سپس اين يافته. باشد آن مي هاي جايگزين  حل برنامه و راه

هاي  حل ها، كار نگاه كردن به اثرات تجمعي، راه اربرد ارزيابي زيست محيطي در سطح سياستها، طرحها و برنامهك] . ٢[كرد 

بيني شوند  دهد كه نتايج ضمني زيست محيطي پيش كند، اين مورد اجازه مي جايگزين آن و اقدامات اصالحي را آسانتر مي

  ] .٣[ها در جهت صحيح از آغاز پروژه هدايت شوند  و توسعه

شود كه  اگرچه اين مفهوم هنوز در اوايل راه خود است و به توسعه و اصالح و تنظيم زيادي نياز دارد اما عنوان نمي

به هر حال . كند يك ارزيابي زيست محيطي راهبردي، نياز به ارزيابي اثرات زيست محيطي مخصوص پروژه را نفي مي

محيطي راهبردي انجام خواهد شد و فقط شامل  وب ارزيابي زيستهاي اثرات زيست محيطي پروژه در چهارچ ارزيابي

ارزيابي زيست محيطي ] . ٤[اطالعات مخصوص پروژه است و تأييد پروژه بر اساس اين اطالعات اعطاء خواهد شد 

شوند   ترين و مؤثرترين راههاي تضمين اين مطلب كه فعاليتهاي انساني در سطحي انجام راهبردي به عنوان يكي از مستقيم

هاي اثرات زيست محيطي در سطح  در حاليكه اكثر ارزيابي. اند كه از نظر زيست محيطي پايدار است، در نظر گرفته شده

  . رود، مطلوب است تا در سطح برنامه و سياست نيز ارزيابي صورت گيرد پروژه بكار مي

  : توان در موارد زير عملي كرد ارزيابي زيست محيطي راهبردي را مي 

  ) هاي بازيافت، و حمل و نقل براي مثال براي برنامه(يك تمركز بخشي  با •

  ) اي، روستائي و ملي هاي ناحيه براي مثال براي طرح(اي  با يك تمركز ناحيه •

تر نسبت به  بندي باالتر، زودتر يا استراتژيك توان در يك طبقه را مي )SEA (ارزيابي زيست محيطي راهبردي 

 .گيري بكار برد براي تصميم )EIA(يطي مخصوص پروژه ارزيابي اثرات زيست مح
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ارزيابي زيست محيطي راهبردي براي انتخاب جايگاه يا مكان نيز مفيد است و با اجراء كردن يك چنين ارزيابي 

وجود  )EIA(هاي اثرات زيست محيطي پروژه جزء  مرتبه باالتر، ممكن است احتياج و عمق مورد نياز كمتري به ارزيابي

ممكن است نسبت به ارزيابي اثرات زيست محيطي معمول  )SEA (روش ارزيابي زيست محيطي راهبردي . ه باشدداشت

)EIA(هاي جايگزين و اقدامات اصالحي هماهنگ باشد و از عهده آنها برآيد حل ، بهتر با اثرات تجمعي، ارزيابي راه . 

ريزي آغاز شود و  در مقطع مناسب در چرخه برنامه EIAتواند تضمين كند كه  مي SEAاين ادعا وجود دارد كه 

تر ادامه دهنده توسعه  پذير هستند، ساده تواند از طريق كمك به جلوگيري از مسائلي كه به دشواري برگشت بنابراين مي

دار بطور روزافزون ارزيابي زيست محيطي راهبردي به عنوان يك روش كليدي براي اجراي مفهوم توسعه پاي. پايدار باشد

هاي  دهد كه اساس يا اصل پايداري از سطح سياستها به سطح پروژه مشاهده و در نظر گرفته شده است، چون اجازه مي

تواند كشورها را قادر سازد تا در  محيطي راهبردي، حداقل از نظر اصولي مي   ارزيابي زيست .]٥[اختصاصي منتقل شود 

 ] .٦[مايند رابطه با مسائل بين مرزي با يكديگر همكاري ن

  

   و لزوم ارزيابی زيست محيطی راهبردی در اين فرآيند ضرورت انتقال حوزه به حوزه آب ‐٤
در كشور ايران نيز در . هاي كم آب مطرح بوده است هاي پر آب به حوزه از سالها پيش مسئله انتقال آب از حوزه

انتقال حوزه به حوزه در يك مسافت طوالني صورت  ب،هاي پر آ اي از نقاط با انحراف يا احداث سد بر روي رودخانه پاره

شرقي كشور از زمره اين  هاي كانال در نزديكي سپيدان به شيراز و يا انتقال آب در جنوب و جنوب خرابه. گرفته است

ند آب، شتاب و رو  دليل نياز مبرم به آب در نقاط خشك، انتقال حوزه به حوزهه در طي سالهاي اخير ب. باشد طرحها مي

بيشتري پيدا نموده تا از حداكثر پتانسيل رودخانه در داخل سرزمين مادر استفاده شود و بدين وسيله جريان رودخانه از 

توان انحراف آب توسط تونلهاي  مي هااز جمله اين طرح .ها و باتالقها نريزد ها و درياچه كشور خارج نگردد و يا به دريا

لتيان و طالقان به تهران، انتقال آب به  الر، انتقال آب سد كرج، به يزد و كاشان، رود انتقال آب حوزه زاينده كوهرنگ،

زهره به سواحل خليج فارس، انتقال   هاي شمالي كشور به جنوب البرز، انتقال آب رودخانه حوزه قم، انتقال آب از رودخانه

انتقال آب سد  ،تقال آب از سد ميناب به بندرعباسها به زاهدان، ان آب از سر شاخه كارون به رفسنجان، انتقال آب چاه نيمه

  . را نام برد....  پيشين به چابهار و

باشد و در  نقطه اميد مردم ساكن در اين نواحي مي ابايد اذعان نمود كه اين روش تأمين آب براي نقاط خشك تنه

ي نيمه خشك و خشك  در كشورها صوصه خاين امر ب اي از موارد بقاي تمدن در اين نقاط منوط به تأمين آب است، پاره

در مسير انتقال و يا در  اما نبايد فراموش كرد كه اين تغييرات ممكن است در پايين دست حوزه آبريز، .كند مصداق پيدا مي

گوار  ناحيه مصرف عوارضي را به وجود آورد، لذا بايستي با شناخت كامل اين عوامل به تخفيف و تسكين پيامدهاي نا

   .دست زد

با توجه به انتقال مقدار آب قابل مالحظه در اين فرآيند، لزوم ارزيابی زيست محيطی راهبردی به خوبی نمايانگر 

 . گردد مي

  . نشان داده شده است) ١(اي در جدول  خالصه وضعيت طرحهاي مهم انتقال آب بين حوزه
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  ]٧[اي  هاي مهم انتقال آب بين حوزه خالصه وضعيت طرح :١جدول 

 تعداد اي هاي مهم انتقال بين حوزه طرح
  ميزان انتقال ساالنه آب

 )ميليارد مترمكعب(
 ٦/٢ ١٢ برداريهاي در دست بهره طرح

 ٢ ١٢ هاي در دست اجراء طرح

 ٢/٣ ٨ هاي در دست مطالعه طرح

 ٨/٧ ٣٢ جمع

  

  ای در فرآيند انتقال آب بين حوزهمدل پيشنهادي ارزيابي زيست محيطي راهبردي  ‐٥
در اين قسمت با توجه به مفاهيم . در مورد ارزيابي زيست محيطي راهبردي و تعاريف و مفاهيم آن بحث گرديد

سياست، طرح و برنامه به ارائه يك مدل پيشنهادي سلسله مراتبي در ارزيابي زيست محيطي راهبردي با توجه به سطوح و 

در مدل پيشنهادي ارزيابي زيست ]. ٨[شود  اي پرداخته مي وزهشاخصهاي در نظر گرفته شده براي فرآيند انتقال آب ميان ح

اي چهار سطح مشخص شده است  نشان داده شده است، در فرآيند انتقال آب ميان حوزه) ١(محيطي راهبردي كه در شكل 

ن از هاي اختصاصي كه در آ كه از سطح مسائل مربوط به سياستهاي كالن آغاز گشته و به سطح مسائل مربوط به پروژه

   .گردد شود، ختم مي جهت ارزيابي اثرات زيست محيطي استفاده مي EIAتكنيك 

  :سطوح مشخص شده در اين مدل به ترتيب عبارتند از

 مسائل مربوط به سطح سياستهاي كالن در فرآيند انتقال آب .١

 مسائل مربوط به سطح سياستهاي مياني در فرآيند انتقال آب .٢

 ها در فرآيند انتقال آب  ن برنامهمسائل مربوط به سطح هماهنگي بي .٣

 هاي اختصاصي در فرآيند انتقال آب  مسائل مربوط به سطح پروژه .٤

نشان داده شده است، در هر يك از سطوح مشخص شده شاخصهاي مهم و اساسي تعيين ) ١(همانطور كه در شكل 

ح نخست با طرح مسائل و سؤاالتي كه گشته و با توجه به اين شاخصها، فرآيند ارزيابي زيست محيطي راهبردي در سه سط

  ]. ٨[گيرد  در ارتباط با اين شاخصهاي اساسي است، صورت مي

در سطح نخست، يعني سطح سياستهاي كالن، شاخصها و مسائل كليدي در سطح كالن و بزرگ در نظر گرفته 

ياستها و قوانين مدون در امور اند كه پاسخ مثبت به سؤاالت مطرح شده در اين بخش نشان از مستحكم بودن اسكلت س شده

  . رويم مربوط به بخش آب دارد و براي ادامه ارزيابي زيست محيطي راهبردي به سطح دوم مي

ها  گيري در مورد سطح بعدي كه هماهنگي بين برنامه با توجه به پاسخ سؤاالت مطرح شده در اين سطح، تصميم

ها رفته  الت مطرح شده در اين بخش به سطح هماهنگي بين برنامهدر صورت پاسخ مثبت به سؤا. پذيرد باشد، صورت مي مي

در غير اين صورت به سطح نخست برگشته و با اصالح يا تدوين سياستهاي جديد به سطح دوم بازگشته و ارزيابي زيست  و

الت مطرح شده در در اين قسمت با توجه به پاسخ مثبت يا منفي كه به سؤا. دهيم محيطي راهبردي را در سطح سوم ادامه مي

باشد، صورت  هاي اختصاصي مي گيري در مورد سطح بعدي كه مسائل مربوط به پروژه شود، تصميم اين سطح داده مي

هاي  در صورت پاسخ مثبت به سؤاالت مطرح شده در سطح سوم به سطح چهارم، يعني مسائل مربوط به پروژه. پذيرد مي

وم يا احتماالً نخست برگشته و با اصالح يا تدوين شاخصهاي جديد به سطح اختصاصي رفته و در غير اين صورت به سطح د

استفاده  EIAكه در اينجا از تكنيكها و متدهاي (سوم بازگشته و ارزيابي زيست محيطي راهبردي را در سطح چهارم 

  . دهيم ادامه مي) شود مي
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 مدل پيشنهادي سلسله مراتبي در ارزيابي زيست محيطي راهبردي:١شكل

  مسائل مربوط به سطح سياستهاي كالن در فرآيند انتقال آب

  

  مسائل كالن مربوط به اكوسيستم
اي در مسائل مربوط به توافقات بين منطقه

 درون كشور

مسائل مربوط به توافقات و

  مذاكرات بين كشورها

هماهنگي در تدوين سياستهاي ملي

  آب
 امنيت ملي

  مسائل مربوط به سطح سياستهاي مياني در فرآيند انتقال آب

پايداري محيط زيست و توجه به عوامل مهم  بهره وري

 ناپايداري
مقبوليت و پذيرش اجتماعي اجتماعي,توجيه اقتصادي

  ها در فرآيند انتقال آب مسائل مربوط به سطح هماهنگي بين برنامه

سايي عناصر كليدي از ديدگاه زيست شنا

 هامحيطي در اجراي برنامه

  

سازگاري و توازن  برنامه مقابله با ريسك هاابعاد زماني و توالي برنامه سازماندهي طرح

  در فرآيند انتقال آب هاي اختصاصي مسائل مربوط به سطح پروژه
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  گيري  نتيجه ‐٦
 در حيطه مدل پيشنهادی گونگي برخورد با انتقال حوزه به حوزه آبچ ‐١‐ ٦

ای با توجه به  در زمينه مدل ارائه شده ارزيابی زيست محيطی راهبردی در خصوص فرآيند انتقال آب بين حوزه

  : گردند ميبه صورت زير مشخص  نتايج آن ،]٨[در برخي از اينگونه طرحها  تحقيق صورت گرفته

و چه در سطح خرد ) تنظيم برنامه جامع بلند مدت آب كشور(ابع آب چه در سطح كالن ريزي من برنامه •

برداري جاري و روزمره از تأسيسات موجود  ريزي براي بهره هاي منفرد و يا برنامه ريزي براي پروژه برنامه(

  .ضرورتي آشكار و ترديد ناپذير است) تأمين و انتقال و توزيع آب

  ای بين حوزه آب فرآيند انتقالسياستهاي مصوب بلند مدت و منسجم در  استراتژي وآشکار بودن  •

تعيين اولويتها و  ،ريزي و مديريت به ويژه در تعريف نيازها برداران در نظام برنامه مشاركت مؤثر بهره •

  . در غالب اين طرحها مشهود است مورد فوق که ،ضروری استها  مشاركت در اجراي برنامه

 ريزي دقيق در کشور بر اساس اصل توسعه پايدار  امع انتقال آب و برنامهتهيه طرح جضرورت  •

 
  ريزي  هاي برنامه اعتالي جايگاه مديريت آب در نظام ‐٢‐ ٦

ريزي بايد به شكلي باشد كه امكان لحاظ كردن هدفها و مقتضيات مديريت آب در  هاي برنامه جايگاه مديريت آب در نظام

هاي بين بخشي  هماهنگي ،فرآهم) هاي كالن اقتصادي و آمايش سرزمين نظير برنامه(ا بخشي ريزي فر سياستگذاري و برنامه

ريزي  برنامه. و امكان بررسي و ارزيابي سياستهاي مختلف مديريت آب در سطح مديريت و اقتصاد كالن تأمين شود ،ميسر

در چهارچوب مديريت تقاضاي آب و با توجه به اي و يا براي مسافتهاي دور بايد  گيري درباره انتقاالت بين حوزه و تصميم

  . وري خدمات و كارايي استفاده از آب انجام پذيرد بهره ،ها سازي هزينه مالكهاي كمينه

  

  قدردانيتشکر و 
ام،  دريغشان بوده بدينوسيله از آموزشهاي استاد گرامي جناب آقاي دكتر مكنون كه همواره وامدار راهنمائيهاي بي

  . مايمن سپاسگزاري مي
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