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 محسن رنجبر

 دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 (3/9/79تاریخ پذیرش:  - 21/5/79)تاریخ دریافت:  

  چکیده

در واقع « بحران آب»ای مورد پذیرش قرار گرفته است که امروزه در سطح جهانی این عقیده بصورت فزاینده
در ستیاستتاذاری منابع آبا این نواتار در   « حکمرانی آب»به اهمیت مفهوم  بحرانِ حکمرانی آب استت  با ووجه 

در   را  حکمرانی آب محسوب می اود در ایران که در واقع  مهمترین  بُعد از ابعاد« بُعد ستیاستی  »  والش بوده وا
ی اضر  حاکهای پژوهش حاناسی قرار دهد. یافتهای  مورد آسیبستاهه با کمک روش وحیی  اککه   42یک دوره 

گیری در نهادهای دوهتی )بخصتتوو وزارت نیرو ا فقدان دهی   ومرکز بیش از حد قدرت وصتتمی آن استتت که به
نفعان  و بخش غیر دوهتی در فرایند ستتیاستتتاذاری منابع آبا بُعد ستتیاستتی حکمرانی آب در امکان مشتتارکت  ی

های آب و در نهایت وقوع ناکارآمدی ستتیاستتت  ستتازایران کامال مخدوش بوده و همین امر از جمیه عوام  زمینه
 بحران آب در کشور  بوده است.

 ای.حکمرانی آبا بحران آبا سیاستاذاری منابع آبا وحیی  اککه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

در طول واریخا در این سرزمینِ خشک و نیمه خشکا برای ساکنان ایران « یآب ک  مشک »
هزاران سال پیش از آنکه  از از این رویی بوده است  هازمینا موجد مالحظات و محدودیت

اهمییی فراگیر و به اود و در محاف  آکادمیک و بین پیدادر مغرب زمینا  1اصطالح ووسعه پایدار
ه اصول و اهزامات آن را دریافت ا با فراست و وجربه خویشاپارادایمی مسیطا مکدل اودا ایرانیان

 کردند. ابداع سیست  قناتخوبی رعایت میبهدر عم  منابع آبا  برداری ازدر مدیریت و بهرهو  
برداری از منابع آب درکشور  و مکتنی بر که سازگارورین و پایدارورین روش استحصال و بهره

برداری از منابع آب بودا نمونه و بهرهدر مدیریت  نفعانبرداران و  یبهره حداکثری مشارکت
 مدل  سنتی مدیریت منابع آب در ایران در« مشارکت محوری»و  «پایداری محوری»عینی این 

ه ب ا «یآب ک » همیشایِ آن مشک ِامروزه در دوره مدیریت نوین منابع آبا . اما متاسفانه است
رده ک رو بهروبا وهدید اده است  بحرانی که موجودیت این ومدن کهن را  وکدی « بحران آب»

 .است
میقب به  و حیات بخش یعنصر  است بآا بیست و یک  قرن در واقع نارانی عمده انسانِ

  .است  وابسته بدانو نفتِ قرن بیست و یک  که بقاا امنیت و ووسعه جوامع بشری  4طالی آبی
« آب به مدت بیش از پنج هزار سال برای بشر منشأ صیح و همکاری بوده است»گرچه ا
(SFG,2014    اده است دی وک منکعی برای کشمکش و خشونتبه وهی اکنون.               
(Gleick and Herberger, 2014  09بر گزارش سازمان می  متحدا بیش از نا بناای عالوه بر 

 .درصد بالیای طکیعی در طی دو دهۀ گذاته با آب مروکط بوده است
(UNISDR,2015 UNU,2017  ها و مصایب طکیعی و انسانی در چنین ارایطیا اغیب بحران

 در قرن بیست و یک ا بصورت مستقی  و غیر مستقی ا با آب مروکط خواهند بود.
اود و مصرف میییون نفر )معادل جمعیت ایران  به جمعیت جهان افزوده می 09ساالنه حدود 

با ادامه روند   UN, 2018یابد. )یمتوسط ساالنه یک درصد افزایش م آب در جهان نیز به طور
مردم جهان ونها ا 4909ا در سال های صحیحوخا  سیاستإو در صورت عدم  مصرف آب کنونیِ
طکق    UNESCO,2015, 5-11خود را در دسترس خواهند داات. ) نیاز درصد آب مورد 09

درصد افزایش  00ا وقاضای جهانی برای آبا در حدود 4909گزارش سازمان می  متحدا وا سال 
 0/2جهان با جمعیتی باهغ بر کشور 00وعداد   این سال اود دربینی میپیش و خواهد یافت

  Van Wyk et al., 2009) .میییارد نفر با کمکود آب مواجه اوند
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صد در 12حدود که گرچه در  ایمنطقه  ایران در قیب منطقه خشک خاورمیانه واقع است
ورین بحرانی اک  بارش جهان از درصد 4ونها با دارا بودن  اما مساحت کره زمین را در برگرفته

ه ب اود که در دهه های آویبینی میو پیشاود منطقه جهان  به هحاظ منابع آب محسوب می
مراوب  این وضعیت به اومام  خایر آب زیر زمینیایه افزایش جمعیتا وغییر اقیی  و دالییی از جم

 49کشور از بین  10 در حال حاضرا ا1«انستیتوی جهانی منابع» بندیطکق روکه اود.ور وخی 
ا که ایران نیز ب انددر خاورمیانه واقع اکشوری که باالورین استرس منابع آبی در جهان را دارند

کشور ا 4909در سال  بینی اده که پیشاسترس آبی در جهان ا در این زمره قرار دارد و  12روکه 
  WRI,2015). برسداین حیث از جهانی  10به روکه ما 

 در صوروی که میاناین 4میییمتر است 409در ایران حدود  ش ساالنهمتوسط بیندمدت بار
گیری اده است. این بدین معناست که میزان بارش اندازهمیییمتر   009در جهان حدود  بارش

توسط و م در کشور ما کمتر از یک سوم متوسط جهانی و کمتر از یک دوم متوسط قاره آسیاست
ن پاییسرانه  و بارش اندک این  رغ  یعی. برابر بیش از ایران است 0/0سرانه آب در جهان نیز 

 بد اندر می و ما بودهبسیار زیاد  در کشور مصرف و هدر رفت آبا میزان پذیر پایینآب وجدید
 04برای مثالا بخش کشاورزی که  اوی .محسوب می در این زمینه ورین می  جهانمصرف

را به هدر درصد این آب  09پایینا  وریعیت بهرهکند به درصد ک  آب کشور را مصرف می
   این در حاهی0اوددرصد منابع آب وجدیدپذیر کشورمان مصرف می 00ساالنه حدود رساند. می
 هنددر درصدا  40اسپانیا در درصدا  41پذیر درآمریکا ه سه  استفاده از منابع آب وجدیدست کا

  با ووجه به 00: 1000)اهرستانی ا درصد است. 40درصد و در چین  20 مصردر درصدا  00
 ی کهیکشورها ارای بحران آبب طکق ااخص کمیسیون ووسعه پایدار سازمان می  متحداینکه 
ی یکنندا دچار بحران ادید و کشورهاپذیر خود را مصرف میدرصد منابع آب وجدید 29-49بین 

کنند درگیر بحران بسیار ادید پذیر خود را مصرف میبع آب وجدیدد منادرص 29که بیش از 
پذیر خود را مصرف درصد منابع آب وجدید 00ر بیش از و  اینکه ایران در حال حاض آب هستند

  .است بدرگیر بحران بسیار ادید آا این کشور کندمی
اصیی غیکه بر هکار ان آب معادل کمکود آبا و رادر سطح جهانی بحر 1009وا قک  از دهه 

بار اد  اما با آاکار ادن عوارض زیانقیمداد میآنا استحصال و عرضه هر چه بیشتر آب 
ایا مدیریت یکپارچه منابع آب که با پارادای  ووسعه پایدار نیز سازگاری داردا مدیریت سازه

روز افزون واقع مورد ووجه اهمییی موضوع حکمرانی آب نیز آن در محاف  بین مطرح  و به دنکال

                                                           
1  - World Resources Institute )WRS( 

 سال گذاته هیچ گاه متوسط بارش کشور به این میزان نرسیده است. 19الزم به  کر است که در   -4
ها میزان نیز فراور می رود و در برخی دات اهکته با احتستاب اضتافه برداات از منابع آب زیر زمینیا این رق  از این میزان   -0

 اضافه برداات از  خایر استراوژیک آب کشور و نابودی آن.درصد است و این یعنی  199پذیر بسیار بیش از صرف آب وجدید
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در  دومین مجمع جهانی آببه هحاظ واریخی مفهوم حکمرانی آب برای نخستین بار در  اد.
به هحاظ اهمیت مفهوم حکمرانی  که وجود اینبا   (WWC,2000مطرح اد.  در الهه  4999سال 
ز ا در بین پژوهشاران و نویسندگان و حتی سیاستمدارانا اهمیییو بین داخیی وحدر سط آبا

ه قرار گرفت کمتر مورد ووجه آن اهزاماتاما ابعاد و  اآیدسخن به میان می بسیار احکمرانی آب
یعنی مشارکت  تیف حکمرانی آبا بر بعد سیاسی آناین مقاهه ضمن وشریح ابعاد مخ. است
 .یابدمیومرکز در ایرانا نفعان در سیاستاذاری آب ی

 نظری  مالحظات

 یک ااهد سیاستاذاری اخیرا ادبیات هایدهه سیاستاذارانا در نبی در و آکادمیک محاف  در

 به عمومیا هایسیاست و اعمال میی منشاء اقتدار ونها مثابه بر دوهت به ومرکز از مفهومی انتقال

 هایظرفیت ومام از و استفاده حاکمیت اعمال قدرت ووزیع نظام معنای حکمرانی به مفهوم

حکمرانی از   1000های مجیسااست. )مرکز پژوهش بوده عمومی امور پیشکرد جهت اجتماعی
های مه  و پرامار عیوم اجتماعی وکدی  اده ااخه بنیادینهای به یکی از پارادای  1009دهه 
های عیمی هستند که عیوم اداری از جمیه راته و اهمی دا عیوم سیاسیا روابط بیناقتصا است.

ند. نزد بریابی بهره میح راه وحیی  موضوعات و مسائ  خود وهای این پارادای  برای از قابییت
 ووسعه پایدار در متن جهانی ادن است. حکمرانی مقدمه انااماری از نویسندگ

و دستور از باالا یک مقوهه  کومتیهای ححکمرانی بر خالف مدیریت  404-401:1009ا)وحید
نفع از نهادهای دوهتی گرفته مدخ  و  یکامال وعامیی و اروکاطی است که در آن کییه عوام   ی

 رفسنجانی نژادا کنارانی ومحمدی ) کنند.کنندگان و جامعه مدنی ایفای نقش میوا مصرف
1002  

های عمومی خودا چه بزرگ و چه بسیاری از کشورهای موفق جهان ارط کامیابی سیاست
مشارکت فعال آنان در  معموهیا را در فراه  آوردن زمینه پذیرش آن از سوی اهروندان و

به زع  آنانا حکمرانی در قاهب دوهت فروون راه را بر مدل  دانند.گیری و اجرای آن میاک 
منجر  وغییریبه گشاید و ووسعه پایدار که نزد آنان مدل مطیوب ووسعه در قرن حاضر است می

ثابه سه رکن اساسیا سه بازیار مه  به م  002: 1009اکروزیه).می اود که باید به آن باور داات
 .: دوهتا بخش خصوصی و جامعه مدنی کنند که عکاروند ازدر صحنه حکمرانی ایفای نقش می

وجود امکان برقراری اروکاط دو یا چند جانکه و وجود وعام   به معنایا مشارکت در چنین میدانی
)نوری ود. خواهد ب بخش خصوصی و نهادهای مردمی غیر انتفاعی همکارانه میان بخش عمومیا

  40:  1000اسفندیاریا
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پیدا  اعمالها قابییت های حکمرانی از طریق اککههفهؤدر جوامع امروزیا ماز آنجا که  
. از نظر کارکردی هدف حکمرانی اده است 1ایووجه ما به مفهوم حکمرانی اککه کنند می

ده و برخورد با مسائ  پیچیها و منابع دانش به منظور افزایی میان اایستایای ایجاد ه اککه
 استفاده به نیاز مشکالت عمومیا ادن ورپیچیده و ورگسترده به دهی  ادر واقع .دره  ونیده است

 که با رویکردهایی .ه استاد ضروری ایحکمرانی اککه مانند حکمرانیا جدید رویکردهای از

نهادهای  حتی و دوهت از خارج بازیاران با وعام  دوهتا از خارج هایبخش از گیریبر بهره کیداو
ای برای پاسخ در حوزه عیوم سیاسیا حکمرانی اککههند. دمی قرار ووجه مورد را دوهتی مختیف

های مربوط به اکست سازوکارهای اداره سیسیه مراوکی و متمرکز مورد استفاده قرار به نارانی
   Laranja , 2012: 656-657گیرد. )می

کنفرانس سپس   و 4999ری دومین مجمع جهانی آب در الهه )از زمان برگزا در واقعا
این عقیده در سطح جهانی پذیرفته اده است که بحران آبا بطور عمده بحران   4991بن)
امروزه با وشدید بحران جهانی   UN,2006 ; OECD,2011) .ا نه بحران کمکودترانی اسحکم
 اور  حاک  بر سیاستاذاری منابع آبای و دوهت محاثکات ناکارآمدی رویکردهای سازه آب و

پذیرفته اده  است که بحران آب نه به دهی  کمیابی آب در طکیعتا  در بین متخصصان این عقیده
. دهدبیکه بخاطر سوء مدیریت منابع آب و به عکارت دیار حکمرانی ضعیف منابع آب رخ می

(Rogers et al.,2005) ز. بشر امروان است نه طکیعتمقصر اصیی وقوع بحران آبا انس در واقعا 
و  ارا بخشی نهای نامناسبها در سطحی فراور با سیاستاذاریدوهت سوء عمیکرد خویش وبا 

ی موجودا زمینه وقوع این بحران را فراه  و روندها هامحورانها با بر ه  زدن وعادل خود
 . اندهآورند

ریت مدیای حاک  بر مدیریت منابع آب و جایازین کردن آن با سازهاصالح رویکرد  ضرورت
به عنوان چاره نهایی وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در جهانا در دو  یکپارچه منابع آبا

به همین جهت و در .است ساخته صوروی جدی مطرح ه ب راابحث حکمرانی آب  دهه اخیرا
 ها وو جکران کاستی یکپارچه منابع آبیابی به اهداف مورد نظر در مدیریت راستای دست

ه در ک اده استمطرح  اباال به پایینا رویکرد حکمرانی آبو از کمکودهای مدیریت یک جانکه 
یابی به مدیریت جهت دست ادر واقع هستند. دارای روابط متقاب  با یکدیار اآن عناصر مختیف

اجتماعی عادالنه و از هحاظ محیط مدا از هحاظ سیاسی و آایدار آب که از هحاظ اقتصادی کارپ
  and Hall, 2003 Rogers) .منابع آب داری  حکمرانینیاز به  ا مازیستی پایدار بااد

                                                           
1- Network Governance  
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ره ووسعه گیری دربااود که در وصمی نظام هایی اطالق می ورویکات ونظیمیبه  حکمرانی آب
به طیفی »ا حکمرانی آب  1«همکاری جهانی آب». به زبان مشارکت دارندو مدیریت منابع آب 

که برای ووسعه و مدیریت منابع  اوداطالق میاز نظام های سیاسیا اجتماعیا اقتصادی و اداری 
                                     «آب و عرضه خدمات آبی در سطوح مختیف جامعه وجود دارند

(Rogers and Hall,2003;  GWP,2000  
های چهارگانه در واقع ستون که اودمی نی آب بر امردهبرای  حکمرا اساسیچهار بعد 

ا ه بعد اقتصادی)کاربرد بهین ابعد اجتماعی )کاربرد منصفانه  :دهندحکمرانی آب را وشکی  می
 Lautze,2014 (De ; ) بعد سیاسی)مشارکت  ی نفعان و  بعد زیست محیطی)کاربرد پایدار 

(Boer et al. 2013  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .ابعاد حکمرانی آب -1 اک 

نفعان و اهکته فراه  بودن امکان این بعد سیاسی حکمرانی آب معطوف به مشارکت  ی
ه حکمرانی واسطبه به طور کیی مدیریت مشارکتی که  است. در فرایند سیاستاذاری آب مشارکت

نفعان به عنوان ابزاری جهت اصالح رویکرد مشارکت ومام  یساز زمینهاودا آب ممکن می
 نفعان به منظورچرا که در مدیریت مشارکتی همه  یسیاستاذاری آب استا پایین در -باال

یا اجرا ریزهای برنامهووسعه پایدار منابع و والش جهت ح  و فص  مشکالت در وعیین اوهویت
ت منابع آب همراه با دوهت و در وعام  با دوهت بوده و عدم یهای مختیف مدیرو ارزیابی طرح

 گیری وقدرت کافی در زمینه وصمی  اکنندگانرت در دوهت مرکزی به مشارکتومرکز قد
 بخشید.گذاری را خواهد قانون

                                                           
1  - Global Water Partnership (GWP)  
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 روش تحقیق

دایش پی برد.ای بهره میهبه اقتضای موضوع مورد بررسیا این مقاهه از روش وحیی  اکک
عی با های اجتماای بوده و مفاهی  آن از ویفیق وئوریاجتماعی یک والش بین راته ککهوحیی  ا
  1000)نوک و کاهینسیا . آماری و ریاضی اک  گرفته و گسترش یافته است های کمّیاوئوری

 گران )کنشهاگره اود.ها وعریف میها و روابط بین آنای از گرهاککه به صورت مجموعه
ین بط بمطاهعه روا در واقع وحیی  اککها .کشور و غیره بااند سازمانا ووانند فردا گروهامی
)صفر  دار یا دوواییوزن دارا بدون جهتااین روابط ممکن است جهت .های مورد نظر استگره

ان دهنده وواند نشوزن می .ووان بهتر آن را ووصیف کردبا استفاده از وزن رابطه می و یکی  بااد.
صیات خصو گران وکنشحد وحیی  در اینجا رابطه است نه وکرار یا ادت رابطه بااد. وا میزانا

ها عکاروند از ابراین مفاهی  اساسی در سطح اککهبن  1009)باستانی و رئیسیا . هافردی آن
ان را وعیین گرها و قوانین. در واقع این قوانین هستند که روابط بین کنشبازیارانا روابط بین آن

  Hermans, 2005) دهند.کنند و به آن اک  میمی
این  کند.گیری میواور روابط اعضای اککه را اندازهی وقوع یا وا فراوانوحیی  اککهدر واقع 

ها ساختار اککه ها واست که ویژگی ای از ریاضیات به نام وئوری گرافروش برگرفته از ااخه
که و چه در درون اک- نتیجه وحقیقات انجام اده این است که ساختار اککه کند.را وحیی  می

اعی وأثیر های اجتمبر ووزیع قدرت در میان سازمانکه  به این دهی   -یا بیرون اککه وعیین اود
  141-149: 1001)رعنایی و مروضویا گذاردا دارای اهمیت است.می

است.  اده سیاستاذاری در ایرابطه اندازچش  ظهور به منجر سیاستاذاری هایاککه مطاهعه
 است. کرده کسب اخیر دهه سه در اجتماعی عیوم در را ایمالحظه قاب  مقکوهیت ندازاچش  این

 قاب  صوروی در ونها اجتماعی و سیاسی هایپدیده که بر این باورندانداز چش  این طرفداران

 مجزا یهایتموجودی نه و اجتماعی نظام یک صورت به انفرادی گرانکنش به که هستند درک

 ویران گوصمی  بر و هستند گرانکنش دیار با جانکهروابط چند دارای گرانکنش این اود. نااه
 هبگذارند. در نتیجه پژوهشاران نکاید ونها به طور گسترده سیاستاذاری اثر می هایخروجی
کنند در آن عم  می گرانکنشبپردازند بیکه باید روابط و ساختارهایی که  گرانکنشهای نارش

  40 -40 :1000ا) خواجه نائینی و همکاران وحیی  قرار دهند.نیز مورد را 
بیشتر  گراننشبین ک اروکاطات وراک  پویاور و ی سیاستاذاری منابع آباهااککه به میزانی که
دوهتی   گران غیر)بخصوو کنش در اککه گرانکنشور بااد و وعداد و ونوع و  قدرت پراکنده
ه  برعکسا به میزانی ک .اد آب حکمرانیبعد سیاسی  قوی بودن ووان  مدعیبیشتر بااد می

متمرکز بااد و در اککه در  گران  مرکزی یا معدودی از کنش) گردست یک کنش قدرت در
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رون اککه د گرانکنش وابستای متقاب  وونوع  وحاک  بوده  روابط صدر و  ییینتیجها اهاوی 
وان مدعی ومی در سیاستاذاری منابع آب را نیابندانفعان امکان مشارکت مؤثر و  ی کمتر بااد

وای بهترین ر ایروش وحیی  اککه ادار بودن بعد سیاسی حکمرانی آب اد. بنابراینخداه
مورد ارزیابی قرار داده و امایی ساده را حکمرانی آب  به کمک آن بعد سیاسی وواناست که می

 ه داد.ارائ دهداری رخ میسیاستاذا اما نسکتا واقعی از آنچه در جعکه سیاه

 ایدر تحلیل شبکه اساسیمفاهیم 

ده دهنکه نشان ای از حداق  سه نقطه و وعدادی یالاگیرنده مجموعهدر براککه: اککه  -1
  01: 1000باادا است. )خواجه نائینی و همکارانا ها میوجود یا نکود اروکاط میان نقطه

 هایااخص از اگرانکنش قدرت سنجش برای ایااککه وحی  اهاوی در: مرکزیت -4

ای است که برای اناسایی و وعیین مرکزیت دارای مفهوم گسترده .اودمی استفاده مرکزیت
  ورین و گیرد. مه گران و یا اروکاطات در یک اککه مورد استفاده قرار میورین کنشمه 

و  )محمدی کنارانی بینابینی.و مرکزیت  درجهمرکزیت  ها عکاروند ازورین مرکزیتکاربردی
  1002رفسنجانی نژادا

 اککها یک در گرانکنش سایر گر باکنش یک مستقی  اروکاطات : وعداد1مرکزیت درجه

 دسترسی باادا ر بیشترگکنش یک درجه مرکزیت میزان چه هر .اودنامیده می درجه مرکزیت

  .آیدمی امار به ورو مرکزی می اود بیشتر منابع به آن

 برحسب یک اککه درون را گرکنش یک موقعیت بینابینیا مرکزیت :4مرکزیت بینابینی

 با گریکنشند. کاناسایی می اککها در هاگروه یا هازوج سایر با اروکاط ایجاد برای وواناییش

 :است زیر هایویژگی دارای ابه طور کیی یابینابین مرکزیت باالورین
 .است آورده به دست اککه در مستحکمی و مطیوب موقعیت-1
 )1004سهییی و عصارها (.دارد افتدامی اوفاق اککه در چه آن بر زیادی خییی وأثیر-4
ا  های ووسعه اقتصادی و اجتماعیقوانین برنامه انداز وچش  سند مانند) اسناد باالدستی رچهگ

 کننداشخص میم و نظری صوروی کییه ها را بتیها و اوهوگیریهای مختیفا جهتدر حوزه
ستند ه  های اجرایی و مصوبات هیأت وزیراننامهآیین )از قکی  اسناد پایین دستی و اجراییاما 
ا در راستای مشخص به نحویها را همکاری بین آنوعام  و  ها و نحوهوکاهیف دستااه که

گران ی کنشبرای اناسای ابنابراینکنند. وعیین می قوانین عادیو یا  سازی اسناد فرادستعمییاوی
 ها اککه سیاستاذاری منابع آب کشوردخی  و نحوه وعام  آنان و چاونای ووزیع قدرت بین آن

                                                           
1- Degree centrality 
2- Betweenness centrality 
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 هساز مطاهعه اسناد مروکط  .و مورد وحیی  قرار گیرد اود اسناد باید ورسی نوع بر اساس این 
 ریورهبه افزایش و آبا منابع کیفی و کمی پایداری تاحفاظ یعنی آب منابع با مروکط عمده هدف

 اهداف این در مکیف نهادهای و هاسازمان و گرفته قرار وحیی  و بررسی اناسایی و مورد آبا

 نهادهایی با هاسازمان قانونیا وکصره یا ماده هر در که صورت بدین ند.اهاد محاسکات وارد قانونیا

 ماوریس وارد مربوطه ماده مکیف هایسازمان عنوان به اهستند یکدیار با همکاری به مکیف که

 اوند.می محاسکات وارد ماوریس این هایسیول ارزش عنوان به همکاری این دفعات وعداد و اده

ی هاو بینابینی محاسکه اده و اککههای درجه مرکزیت میزان UCINET افزار نرم کمک به سپس
اوند. در این می ورسی  NetDrawنرم افزار  به یاریو  هااستفاده از وئوری گرافمربوطه با 

ند اهادها وشکی  دو اروکاطات را وکاهیف قانونی مشترک میان آنهاا نهادها نقاط را سازمان هااککه
و  اهها بیانار اروکاطات و همکاری بین آنبااند. و خطوط بین آنکه بیانار همکاری قانونی می

 انی است.میان سازم اروکاطات ضخامت خطوط بیانار ادت قوت
ا بازه اندا عموماهایی که از روش وحیی  اککه بهره گرفتهالزم به ووضیح است که پژوهش

 نیاز خودا های موردیابی به دادهزمانی کوواه مدت را برای پژوهش خود برگزیده و برای دست
در  بکه ارزیابی حکمرانی آ کنند. اماا در این مقاهه از آنجااکتفا میبه وحیی  یک سند خاو 

 ایهای مورد نیازا از مجموعهبازه زمانی بیند مدت مد نظر بوده استا به ناچار دادهایران در یک 
اندا استخراج اده و مورد وحیی    وصویب اده1004-1000ازه زمانی )از اسناد مروکطا که در ب

 اند.گرفتهقرار 

  هایافته

انی مورد مطاهعه در این پژوهش که همان گونه که اااره اد به دهی  طوالنی بودن بازه زم
  وحیی گیرد به هیچ وجها اصالحات و احمدی نژاد را در برمیدوره وصدی سه دوهت سازندگی
ر این دوواند وصویری از وضعیت سیاستاذاری و حکمرانی آب یک سند خاوا به ونهایی نمی

 به وفصی  جدول مروکط ) ای از اسنادساهه بااد را پیش رو گذاردا از این روا مجموعه 42دوره 
اندا اناسایی اده و مورد وحیی  قرار مانی مورد نظرا وصویب و اجرا اده  که در دوره ز1اماره

 گرفتند. 
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 مجموعه اسناد مورد استفاده برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش -1جدول 

 واریخ اماره عنوان سند
مرجع 

 وصویب

 هیأت وزیران 10/14/1000 - آب آیین نامه جیوگیری از آهودگی

با استناد به    آیین نامه جیوگیری از آهودگی آب

 قانون ووزیع عادالنه آب 20ماده 
 هیأت وزیران 10/0/1000 ه01ت10421

 آیین نامه اجرایی بهینه سازی 

 مصرف آب کشاورزی
 هیأت وزیران - ه10099/ت 0090

وصویب نامه وسریع در اجرای طرح های بخش 

 کشاورزی و آبرسانی به اهرها و روستاها آب و
 هیأت وزیران 11/11/00 ه01001/ت 04102

آیین نامه اجرایی قانون جکران خسارت و پیشایری 

 عوارض ناای از خشکساهی
 هیأت وزیران 40/2/1009 ه42009/ت 10020

 مصوبه بحران آب ارب در وهران و

 سایر اهرهای کشور 
 وزیرانهیأت  0/2/1009 ه42000/ت12014

 هیأت وزیران 11/0/1004 ه40220/ت22014 راهکردهای ووسعه بیند مدت منابع آب کشور

وشکی  کمیته اعمال مدیریت مصرف آب در 

 ارایط بحرانی در وهران و...
 هیأت وزیران 10/0/1000 ه40400ت40209

 اورای اقتصاد 0/0/1000 109910/490 دستوراهعم  وعیین وعرفه آب اهری و روستایی

 دستوراهعم  اجرایی بند)اهف  

 قانون پنج  ووسعه 124ماده 
 اورای اقتصاد 0/4/01 10000

 هیات وزیران 10/0/00 ه00000/ت00100 مصوبه ایجاد وعادل بین منابع و مصارف آب

 هیات وزیران 10/0/00 ه24299/ت 00090 مصوبه اهاوی مصرف آب و مصارف مختیف

 هیات وزیران 0/2/04 ه20220/ت 00110 ااخص بهره وری آب کشاورزی

قانون وشکی  وزارت  11آیین نامه اجرایی ماده 

 جهاد کشاورزی
 هیات وزیران 11/2/00 ک40029/ت 04001

 های چاه وکییف وعیین قانون اجرایی نامه آیین

 برداری بهره پروانه فاقد آب
 هیات وزیران 40/1/1009 00909

 هیات وزیران 44/0/1009 ه20000/ت100210 اربسند راهکرد میی بهکود کیفیت آب 

محتوای این اسناد مورد بررسی و وحیی  قرار گرفت و موارد همکاری و اروکاط بین  سپسا
ها استخراج و  اعداد در یک یک آنها در وکاهیف مشترک در راهکردهای مد نظرا از یکدستااه

صورت گیرد و ها اد وا وحیی  دادهUCINET  و وارد نرم افزار ماوریس واحدا یک کاسه اده
 جدول زیرگران دخی  در اککه محاسکه اود. خروجی اوهیه این روش در میزان مرکزیت کنش

 اود.  مشاهده می4)جدول 
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  1004-1000های حفاظت کمی و کیفی و افزایش بهره وری )مرکزیت و قدرت نهادها در راهکرد -4جدول 

 بینابینیمرکزیت  مرکزیت درجه سازمان ردیف

 104.040 42 وزارت نیرو 1

 09.902 10 وزارت جهاد کشاورزی 4

 02.009 12 سازمان حفاظت محیط زیست 0

 0.100 0 وزارت مسکن و اهر سازی 2

 0.000 0 وزارت بهداات 0

 0.044 0 بانک مرکزی 0

 0.000 0 وزارت بازرگانی 0

 2.000 2 ستاد مکارزه با خشکساهی 0

 4.000 0 و معادنوزارت صنایع  0

 4.100 2 وزارت نفت 19

 1.011 0 وزارت کشور 11

 1.110 2 وزارت رفاه 14

 1.999 0 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 10

 9.999 4 بانک کشاورزی 12

 9.999 4 ستاد حوادث غیر مترقکه 10

 9.999 0 اهرداری ها 10

 9.999 0 سازمان ثکت اسناد و امالک کشور 10

 9.000 0 سازمان استاندارد 10

 9.999 4 بخشداری ها 10

 9.999 4 نیروی انتظامی 49

 9.999 4 دستااه قضایی 41

 9.999 4 هیأت وزیران 44

 9.999 4 وشک  های کشاورزان 40

 9.999 4 صدا و سیما 42

 9.999 4 مجیس 40

 9.999 1 وزارت کار 40

 9.999 1 اورای وامین استان و اهرستان 40

 9.999 1 سازمان هوااناسی 40

های هاا اککهها به گرافبا وکدی  ماوریس NetDrawدر مرحیه بعدا سپس با کمک نرم افزار 
گران درون اککها با  کنشها و قدرت   ورسی  ادند. وفاوت در مرکزیت0و4مربوطه )ااکال 
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به هر میزان مربع مربوط به هر  .ها نشان داده اده استهای مربوط به آنوفاوت در اندازه مربع
 گر در اککه بزرگتر باادا میزان مرکزیت و قدرت او باالور است و برعکس.کنش

 

 

 

 

 

 

 

 
     وریحفاظت کمی و کیفی و افزایش بهرهاککه نهادهای مسئول و همکار  در راهکردهای  -4اک  

 .با نمایش مرکزیت درجه  1000-1004)

 ست وا رت نیرو در این اککه قدرت غاهب را دارااوز اپیداستدر اک  باال  گونه کههمان
به راحتی قاب  مشاهده  4. نیز در جدول اماره اودخت  می خانهاین وزارتبیشترین روابط به 

رین بیشتواجد  امرکزیت بینابینی به هحاظمرکزیت درجه و ه   به هحاظه   نهاداین است که 
گران اککه برای انجام وظایف خودا با واسطه کنش رمعناست که سای بدیناین  است.مرکزیت 

وزارت جهاد کشاورزی  ااز وزارت نیرو پس رت نیرو وابسته هستند.ابه وز ایا بدون واسطه
ت از ضخام اود.ر قدرومند اککه محسوب میگست و دومین کنشا را دارا بیشرین مرکزیت
داست که این دو در این اککه نقش بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی نیز پیزیاد خط رابطه 

مورد قانونی برای همکاری این دو وزاروخانه در راهکردهای مورد نظر  02محوری ایفا نموده و 
حفاظت از در  ووفیقیهیچ یک از این دو وزاروخانه در عم   این در حاهی است که وجود دارد.

 .اندخود بوده اهداف و عالیق بخشی در پیاند و هر یک منابع آب کشور ندااته
کی  اده گر وشکه اککه از وعداد قاب  قکوهی کنش با اینکه  نکته دیار و بسیار مه  این

ست ها نامتعادل ااما وراک  اککه در حد مطیوب نیست و پراکنش خطوط اروکاطی بین آن ااست
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   ندارند.هاروکاط مستقی  با  و وعام  گران حاضر در اککهاکنشمعناست که  بیشتر  بدینو این 
گران را به دو دسته گذارد و کنشگران مختیف واثیر میاین امر بر مرکزیت و قدرت کنش

 کند.ای و فاقد نفو  وقسی  میگران حاایهنفو  و کنشگران مرکزی و  یکنش
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

   1004-1000اککه نهادهای  مسئول و همکار  در راهکردهای سه گانه )  -0 اک 

 .نمایش مرکزیت بینابینیبا 

های مربوط اندازه مربع و  4جدول )اککه در ران گمرکزیت بینابینی کنشاز وفاوت زیاد ارقام 
درون این  رانگبیشتر کنش بین عدم اروکاط مستقی  ه دهی ب گفتووان   می0) به آنان در اک 

کند ها ایفا میاالیی بین آنای بنقش واسطه  104)با دااتن  مرکزیت بینابینی وزارت نیرو ااککه
رت  وزا ابا فاصیه زیادی ااز وزارت نیرو پس .افزایدو از این طریق بر قدرت خود در اککه می

هر چند  کنداای را ایفا مینقش واسطه بیشترین  09)با دااتن مرکزیت بینابینی  جهاد کشاورزی
. اهکتها باید خاطر نشان کنی  که به هحاظ قدرت و جایااهش با وزارت نیرو قاب  مقایسه نیست

ور درون اککه کوچک رانگکنشاقتضائات حکمرانی هرچه ارقام مربوط به مرکزیت بینابینی 
ور کمترا این اککه به معیارهای حکمرانی نزدیک رانگکنشبااد و وفاوت مرکزیت بینابینی این 

 در اککه مرکزیت بینابینی ارانگشکنیا وعدادی معدود از  رگکنشاست و در مقاب  اگر یک 
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نابینی دارای مرکزیت بینابینی اندک و یا فاقد مرکزیت بی رانگکنشباالیی دااته بااند طکعا سایر 
خواهند بود که این امرا به هحاظ ووزیع نامتعادل قدرت و اهاوی صدر و  ییی روابطا یک نقطه 

 هایهای ورسی  اده در اک هاککاود. این نقیصه در ضعف اساسی در اککه محسوب می

اود در مقاب ِ   نیز مشاهده می4در جدول ) گونه کهبه خوبی مشهود است. همان  0  و )4)
ضر در این اککها بازیار حا 40مرکزیت بینابینی باالی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزیا از 

زاروخانه و ومرکز قدرت در دوکه این بیانار  درجه مرکزیت بینابینی صفر هستند بازیار دارای 10
 گران اککه است.رفتن اغیب کنش به حاایهنیرو و جهاد کشاورزی و 

سیطره  استا از آنجا که در این اککه بیشترین قدرت و مرکزیت نیز متعیق به وزارت نیرو
. در اودن میهای آن وضمیها و اوهویتگیریاذاری منابع آب و جهتسیاست این وزاروخانه بر

 و سته از متخصصین آب در وزارت نیروای باذاری منابع آب در کشور در دایرهع سیاستواق
وجه به وها و بیثیر از وغییر دوهتأاود که وقریکا بدون وهای نزدیک به آن انجام میارکت
دهند. خود ادامه میرویه مأنوس برخی اسناد باالدستی منابع آبا به  مترقی اهدافو  هاآرمان
ن متخصصا دهند و الجرم خود را یاانهیدروهوژی وقیی  میه آب را به ههأک ّ مس اینانا

ای به حضور سایر متخصصان مروکط با موضوع آب دانند و عالقهدار در این حوزه میصالحیت
بوط با اسناد سیاستی مر های اجرایی مروکطنامهآیین نویس مصوبات وپیش در این حوزه ندارند.

های آنان بازواب عالیق و نارش در واقع اود واینان وهیه میوحت واثیر نظرات  اآب به منابع 
 است. 

  ی مذکوراهادر اککه ران متعیق به بخش خصوصیگبرای کنشدرخور فقدان جایااهی 
ا دهدرا در دوره مورد بررسی نشان می قدان اعتقاد و اعتماد به این بخشف که این گذاته از

 اگرچه در گذاته در بخش آب دارد. 22های اص  ایی نمودن سیاستحکایت از ضعف در اجر
متعددی وابسته به بخش آب کشور در هیست واگذاری به بخش خصوصی قرار  یهاارکت
نان چدیاری از این هیست خارج اده و ه  پس یکی از ابه دالی  مختیف ادریجه واما ب اگرفتند

 زیر مجموعه وزارت نیرو باقی ماندند.
اما این امر بیشتر  احفاظت محیط زیست گرچه در رده دوم مرکزیت درجه قرار دارد سازمان
 مسئوهیت و وکاهیف این سازمان در حفاظت از کیفیت منابع آب و جیوگیری از آهودگی مربوط به

ای هکه این سازمان در قکال حفاظت از اکوسیست )حفاظت کیفی منابع آب  است و با وجود این
ها نیز دارای مسئوهیت ها و رودخانهها و دریاچهخصوو واالبه منابع آب کشور بکمیت  آبی و
مه ه . دوهتی بودنی دارداجایااه حاایهراهکرد حفاظت کمّی از منابع آب و افزایش اما در  ااست
های کشاورزان  که به نمایندگی از بخش خصوصی )وشک  جز یک موردبه  گران اککهاکنش
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چرا که عمال  ا یکی از نقایص اساسی اککه استدر اککه دارد نمادین و ایحضوری حاایه
 .دهدگیری را در دستان بخش دوهتی )به خصوو وزارت نیرو ا قرار میاختیارات  وصمی 

های فوقا چند نکته مه  در رابطه با بُعد سیاسی حکمرانی آب و وحیی  اککه از ورسی 
 اود:ر را اام  میاود که به صورت خالصه موارد زیآاکار می

ککه با ه  گران در ااککه واجد وراک  مناسکی نیست. این بدین معناست که بیشتر کنش -
زارت جهاد ای بین وزارت نیرو و ویشترین وکاهیف مشترک و اروکاط درون اککهاروکاط ندارند. بی

 کشاورزی برقرار است. 

ز استا  بخش دوهتی متمرک درقدرت گران اککه باید گفت بدون اک نظر به ورکیب کنش -
دیده  گرانهای درجه و بینابینی این کنشهای فاحشی که در مرکزیتاما با ووجه به وفاوت

 یشترین بناموزون بوده و  قدرت نیزا ووزیع دوهتی گرانکنشحتی در بین خود باید گفت اودا می
 .ستا وزارت نیرو در اختیار ها مرکزیتقدرت و 

هستند و مشارکت نفعان عمده منابع آب جامعه مدنی که  یو  بخش خصوصی گرانکنش -
این بدین معناست  .انددر این اککه کامال غایب آنان برای وحقق حکمرانی آب ضروری استا

کنندگان اسناد اجراییا اعتقادی به اهمیت نقش ساهه مذکورا در بین ودوین 42که در دوره 
 دنی در زمینه مدیریت منابع آب وجود ندااته است.گران بخش خصوصی و جامعه مکنش

 ورزانکشا از یک سو ووانچاونه میاود این است که جا به  هن متکادر می اهی که در اینسؤ
 اتیری و سیاستاذاری کنار گذااگاز چرخه وصمی  را هستند نفعان منابع آببزرگترین  یکه 
 را داات؟ های بخش آبار در اجرای سیاستاز آنان ووقع همکاری ومام عیاز سوی دیار اما 

های کشاورزان نامی به میان آمده است  یک مورد از وشک در ونها  در سراسر اسناد مورد بررسیا
ر داککه  گران دخی  درکنش بینی اده در بینپیش و همکاری مورد اروکاط 440 از وعدادو 

 کشاورزان در یک سوی رابطه قرار دارند هایوشک  مورد 4 در ا ونهااسناد اجرایی دوره مد نظر
ای و فاقد قدرت در هو مرکزیت بینابینی صفرا عمال نقشی کامال حاای 4که با مرکزیت درجه

 ربسنتی مدیریت منابع آب کشور است که  مدلدر وضاد کام  با  یتوضعاین  اککه دارند.
 . پایه یافته بود نفعان ی و مسئوهیت محوریت

 گیرینتیجه

دانند که این امر بحران حکمرانی آب می گونه که آمد در سطح جهانی بحران آب راهمان
اذاری منابع آب دارد. نی آب در صحت و عدم انحراف سیاستبدی  حکمراحکایت از نقش بی

نابع های ماذاریسیاستناری و کارآمدی و اثر بخشی را در به عکارت دیارا حکمرانی آب جامع
بُعد سیاسی آن جایااه و اهمیت  کند. از بین ابعاد چهارگانه حکمرانی آباآب را وضمین می
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ین ا ووان گفت وحقق آنا پیش ارط وحقق سایر ابعاد حکمرانی آب است.ای دارد و میویژه
ثرا وجود زمینه نهادی و این مشارکت مؤ یالزمهت و نفعان اسبُعد معطوف به مشارکت  ی
سناد ا ری است که ردپای آن را بایستی درگیعان در مدار وصمی نفقانونی حضور  نمایندگان  ی
 قانونی مروکط جستجو نمود.

ریت در  مدل سنتی مدی کشور ما دو مدل متفاوت سیاستاذاری منابع آب را وجربه کرده است.
عی حوزها نواین بر  هامطیق حکومتعدم سیطه  ای طوالنی دااتا به واسطهمنابع آب که سابقه

نفعان انجام برداری و نظارت ووسط  یوجود داات و مدیریت منابع آب و بهرهحکمرانی 
اماا در دوره  گرفت و مشارکت و افافیت و جریان افقی قدرت در آن کامالً مشهود بود.می

 جدید مدیریت منابع آب )مدیریت دوهت محور ا که به واسطه اماری وحوالت سیاسیا
وا کنون بر  1029 گرفته و از دههاک  ه حاضر به ودریجاجتماعی و اقتصادی در نیمه اول سد

مقدرات منابع آب کشور مستوهی بوده استا رویه سابق حاهت معکوس یافته است. مقاهه حاضر 
ساهه از این دوره بوده  42نی اناسی وضعیت حکمرانی آب در یک مقطع زماآسیب در صدد

 گر اصیی در حکمرانی ایفای نقشکنشگفته اد که سه  است. در بخش مکانی نظری این مقاهه
ین سه فقدان یا عدم حضور مؤثر هر یک از ا کنند: دوهتا بخش خصوصی و جامعه مدنیمی

ع فقدان ر واقهای حکمرانی و داذاریا منجر به از  میان رفتن مؤهفهگر اصیی در نظام سیاستکنش
اذاری آب کشورا دوهت و گونه که نشان داده ادا در اککه سیاستهمانحکمرانی خواهد اد. 

و  1خصوصی در اککه رسمی حضوری ندارد نهادهای دوهتی حضور فعاهی دارند  اماا بخش
نه به صورت رسمی و نه به اند که مدنی نیز غایکان بزرگ این میدان نهادهای وابسته به جامعه

 دانفقهای آبی کشورا حضوری قاب  ووجه ندارند. نظر به رسمی در اککه سیاستطور غیر
به عنوان دو بازیار مه  حکمرانی در اککه -مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی 

و نیز ومرکز قدرت در دست نهادهای دوهتی )و به نحو مشخص  -آب کشور سیاستاذاری منابع
ساهه مورد نظر این مقاهها بعد سیاسی حکمرانی آب در ایران  42باید گفت در بازه  وزارت نیرو ا

 نفعانا پاسخاویی سیاستاذاراناوده و همین امر مانع وحقق مشارکت  یکامال مخدوش ب
ها که از جمیه اصول و مکانی حکمرانی آب محسوب افافیت وصمیمات و جامعیت سیاست

الخره همین فقدان حکمرانی آب و با ه مدیریت منابع آب کشور اده است.اوندا در حوزمی
اذاری دوهت محورِ منابع آب از رویکرد صحیح سیاست ساز انحرافدر حدود نی  قرن اخیرا زمینه

 سنتی خودا به رغ  وجربه هزاران ساهه مدیریت  مشارکتی منابع آبا در این سرزمین  اده است. 

                                                           
ریت های مدیگیریوصمیمات و جهتااته و به یقین در های آبی حضور دپروژه کاریاهکته بخش خصتوصی در امور پیمان  -1

 .کند  اماا در اککه رسمی سیاستاذاری منابع آب کشور حضور نداردآب کشور اعمال نفو  پنهان می
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خن س» گوید:درستی میه دوهت مدرن ب گونه که میش  کروزیه در کتاب دوهت فرووناهمان
ت دااته بااند یا خوب نکااندا بیکه این اساین نیست که سیاستمداران یا کارگزاران سوء نیت 

اندا با قواعد اجکارآمیز بازی خودا ون داده« ازخود بیاانای»ها در متن آن به که سیستمی که آن
چه به راستی زیر سؤال است و اکنون آن ها را به رفتارهایی کامال ناسازگار وادااته است.آن
 ای است که بر آن وسیطعمیکرد دوهت کهنهمان و ان بپردازی  بافت زندگی جمعیخواهی  بدمی

   «.جمعی داری اداری و کنش چنین بردااتی است که از سیاستا سیست  دارد. ه 
  00: 1009)کروزیها

 های سیاستیتوصیه

م هایی به سوی نظادر پایانِ مطاهعات سیاستاذاری مرسومِ مطیوب چنین است که ووصیه
کز معتکر جهانی که بر ه مطاهعها روان اود. مطاهعات مراسیاستاذاری عمومی کشور در حوز

ما نیز بر این  1دهند.اندا بخشی به این مه  اختصاو میاذاری عمومی ومرکز یافتهحوزه سیاست
آمد وبرداری از مناسکات کارسکی ا به ووصیه درست رُنو پر و ژی  پیها مکنی بر ضرورت اها

گانه زیر داری . در این بابا بنابراینا موارد سهقدم برمی ا 1000اذاری )رنو پرا ژی  پیها سیاست
 اود:پیشنهاد می

      اذاری منابع آبا وعدی  قدرت نهادهای دوهتی وصالح اککه سیاستانخست این کها 
های مردم نهاد و دانشااهیان و دهسوزان نفعانا سازمانهای  ینمودن وشک کردن و درگیر وارد

 احیای حکمرانی آب در کشور بسیار در اککه سیاستاذاریا به منظورحوزه آب و محیط زیست 
است  امری حیاوی این مسیرا در مردمی مشارکت جیب آب و مقوهه کردناجتماعیضروری است. 

ر ها و مراکز عیمی کشوای دانشااههای وحقیقی و ووصیهو دوهت بدین منظور باید از قابییت
 بهره برد.

سو و وضعیت معیت و به وکع آن افزایش مصرف آب از یکافزایش جدوم این کها روند 
به  کندو بحران ادید دست و پنجه نرم میزیکی کشورمان که با کمکود فی وخی   خایر آب

 یر نیست.پذمنابع آب کشور به هیچ وجه امکان برداری بیشتر ازنحوی است که استحصال و بهره
ی فزاینده آب برای محصوالت کشاورزیا بازناری بدین سکبا برای پاسخ مناسب به  وقاضا

سازی روش ووهید و ه  کیی در اقتصاد کشاورزی کشور ه  در زمینه مدیریت منابعا ه  مدرن
 وغییر ساختار ووهید ضرورت وام دارد.

                                                           
معتکر فرانسوی:  (Think Tank)ا اواق فکر (Institut Montaigne)نااه اتود به مطاهعات ارزاتمند موستسه مونتنی     -1

www.institutmontaigne.org. 
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ودوین سند جامع آب کشور بسیار ضروری است وا نسکتِ بخش آب با سایر آخر این کها 
وسعه و نیز اعار گردااریا محیط زیستا و یه کشاورزیا ااتغالاها از جمها و حوزهبخش

ها و راهکردها و ودوین قوانین و مقررات معین اود. این سند در وعیین سیاستخودکفایی و... 
آوی مربوط به بخش آبا نقش مرجع و فص  اهخطاب را خواهد داات. الزم به  کر است که 

اذاری منابع آب خود قرار و سرهوحه سیاست مودهی را وهیه ناغیب کشورهای جهان چنین سند
 اند.داده

           ای متفاوت از وضع موجود و مطیوب برای آینده را به پیشنهاددر زیر دو مدل اککه
 گذاری .می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .گذاری آب در سطح میی)با نمایش مرکزیت درجه اککه پیشنهادی سیاست -2 اک 
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 .گذاری آب در سطح میی)با نمایش مرکزیت بینابینی اککه پیشنهادی سیاست -0اک 

فزایش ای محسوس اگونه که پیداست وراک  اککه به گونههای پیشنهادیا  هماندر این اککه
یافته است که این امر معیول افزایش اروکاط مستقی  بین نهادهای مختیف حاضر در اککه و نیز 

است. این امر موجب کاهش قاب  مالحظه درجه  گر جدید به آند چندین کنشحاص  ورو
وضوع  م اود. نظر به اهمیت روزافزون دیپیماسی آب وگران حاضر مینی کنشمرکزیت بینابی

چنین بحث کشت فراسرزمینیا حضور های مرزی و ه اختالف بر سرحقابه ایران از رودخانه
اذاری آب بسیار الزم و ضروری اککه سیاستامور خارجه در  گران جدیدی ماننند وزارتکنش

گران جدیدی از هر سه  بخش دوهتیا خصوصی و جامعه خانها کنشاست. عالوه بر این وزارت
اند.       اب  مشاهده  ق0  و )2) اند که در نمودارهایمدنی نیز به همکاری فراخوانده اده

ای خاو از چنین سازوکاری در اککها کاهش قدرت و مرکزیت در نهاده ادن قدرتگسترده
گیری از  خرد و منابع جمعیا افزایی و بهرهبر خواهد خواست و قاعدوا زمینه مساعدی برای ه 

های حکمرانی قای ااخصافزایش سرمایه اجتماعیا جیب مشارکت و همکاری مردمی و ارو
 د.خواهد آم اذاری بهتر در حوزۀ بحران زده و آسیب دیدۀ منابع آب ِکشورا پدیدبرای سیاست
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