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امروزه نظام کشاورزي کشور، بیش از هر زمان دیگري با چالش و تنگنا مواجه شده است. در زنجیره ارزش محصوالت 
هاي ها، مصون نمانده است. در صدر این تنگناها، موضوع تغییر اقلیم و چالشمختلف کشاورزي، هیچ محصولی از این چالش

، نحوه مدیریت و مصرف آب که امروزه بر خالف دیروز، یک نهاده ترمهمکنندگان به آب کافی و از آن دسترسی تولید
ها پیش، پژوهشگران و متخصصان کند. این در حالی است که از سالگردد، خودنمایی میارزشمند و کمیاب محسوب می

و گذارانسیاسترابطه به الم خطر کرده و در این هاي مطالعات اجتماعی، اقتصادي، فنی، مدیریتی و قانونی آب، اعحوزه
هاي الزم را ارائه داده بودند. این موضوع باید قابل توجه کسانی قرار گیرد بینی، هشدارها و پیشریزان این حوزهرنامهب

ن ها و زحمات پژوهشگران و متخصصاکه مدعی هستند که تحقیقات و پژوهش، در کشور ما بدون فایده بوده و تالش
اي براي کنند که مقاالت و مطالعات انجام شده در کشور، هیچ فایدهبرده و ادعا میسؤالهاي مختلف علمی را به زیر حوزه

نیاز از ارتباط هاي مختلف، خود را بیگذاران و مجریان بخشریزان، سیاستمردم و جامعه ندارند! بله، تا زمانی که برنامه
پندارند و به خود زحمت مطالعه دستاوردهاي علمی و پژوهشی پژوهشگران حوزه کاري خود میسیستماتیک با محققان و 

ها ها، سمینارها، سمپوزیمبه حضور در مجامع علمی و یا شرکت در کنگرهحاضردر حوزه مسئولیت خود را نداده و حتی 
ر یافته و پس از ارائه سخنرانی خود به هاي این مجامع، حضودر افتتاحیهصرفاًهاي علمی نبوده و و سایر گردهمایی

به شنیدن دستاوردهاي علمی متخصصان در آن حوزه حاضرولیت، بالفاصله مجلس را ترك کرده و ئبهانه گرفتاري و مس
، چه نفعی براي جامعه دارد؟ واقعیت آن است که تا زمانی که این روند هم نیستند، باید هم ادعا شود که تحقیقات و پژوهش

خواهد شد و هر تالشی براي مدیریت تبدیل، هر تنشی در هر بخشی، الجرم به یک بحران طبعاًرویه، تغییر نکند، و این 
اي که این روزها در جامعه از سوي مردم و منتقدان و تلقی خواهد شد. واژه"سوء مدیریت"این بحران، پس از مدتی، 

ها و دستاوردهاي مدیریتی بدون توجه به مطالعات و پژوهشرگونههشود. باید دانست که ، بسیار شنیده میجرایداربابان 
منجر حاصل از تجربیات، و همچنین بدون آگاهی از ادبیات موجود در آن زمینه، به احتمال قطع به یقین، به شکست 

مطالعه و جزبهبري میانگونههیچاي پایدار، ، قضاوت خواهد شد. براي دستیابی به توسعهسوء مدیریتبا و گردیده 
توانند ادعا کنند ریزي و عمل بر مبناي آن، وجود نخواهد داشت. متولیان توسعه هیچ کشوري نمیبرنامهآنگاهپژوهش، و 

اند.اتفاقی و بر اساس آزمون و خطا به توسعه دست یافتهطوربهاند که و ادعا هم نکرده
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