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  خالصه مدیریتی

انرژي چارچوبی براي ایجاد یک نظام حکمرانی است که هدف آن، تسهیل مشارکت بین بخشی و بهبود و تقویت -غذا-همبست آب

پژوهش حاضر به تحلیل ساختار حکمرانی منابع آب ایران  ریزي و حکمرانی مدیریت پایدار منابع است.هاي منسجم براي برنامهسیاست

پردازد. براي این منظور ابتدا قوانین و میکنشگران حکمرانی منابع آب کشور انرژي و ارزیابی توزیع قدرت -غذا-مبتنی بر همبست آب

 666سامانه ملّی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوري مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی  رمقررات مدیریت منابع آب د

با تحلیل محتواي متن  شد.کشور شناسایی آب مقرره در قوانین  595قانون و  71کشور شامل  مدیریت منابع آبقانون و مقررات 

در مدیریت منابع آب تورم  دهدها نشان مییافته موضوعی شناسایی گردید. هايگروه موضوعی و فراوانی قوانین در گروه دهقوانین، 

مدیریت منابع آب کیفیت قوانین و مقررات موجود بررسی و ارتقاء  هاي آتی،توجه به تشدید بحران آب در سالبا  و مقررات وجود دارد

از تعداد کل قوانین در زمینه  مورد 1تنها  کشور آببررسی محورهاي موضوعی قوانین در به طوري که  .رسدکشور ضروري به نظر می

قانون در پیوند آب و غذا (کشاورزي و دامپروري) در میان قوانین مدیریت  6قانون در پیوند آب و انرژي و  3و تنها  علم و فناوري است

انرژي در ساختار -غذا-بست آببه همدهد توجه نشان می مدیریت منابع آب کشور بررسی قوانینبنابراین . منابع آب کشور وجود دارد

هاي حل مناقشه نیازمند توجه بینی مکانیزمبینانه تضادهاي بین بخشی و پیشحکمرانی آب مورد غفلت واقع شده است و درك واقع

احکام دائمی  هاي توسعه؛هاي کلی برنامهششم توسعه کشور با تمرکز بر سیاست در ادامه برنامههاي توسعه آتی است. جدي در برنامه

تحلیل ساختار و توزیع قدرت در سیستم حکمرانی به منظور هاي توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. هاي توسعه و قوانین برنامهبرنامه

هاي موظف در محورهاي شبکه همکاري بر مبناي تکالیف قانونی نهادها و سازمان، انرژي-غذا-منابع آب کشور مبتنی بر همبست آب

با در نظر گرفتن تعداد دفعات همکاري، ماتریس  شناسایی گردید؛ وظیفه قانونی 70نهاد مکلف و  32 وبررسی  ششم توسعهبرنامه 

هاي مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، تراکم، فاصله بر مبناي شاخص NetDrawو  Ucinetشبکه همکاري تشکیل و در نرم افزار 

ها حاکی از عدم توازن توزیع قدرت در شبکه و تمرکز قدرت در یافته تجزیه و تحلیل شد. هاي قدرتو کانون نقاط برش ،ژئودزیک

هاي وزارت نیرو در ساختار حکمرانی کنونی است. بر این اساس تقویت جایگاه قدرت وزارت جهادکشاورزي در راستاي سیاستدولت و 

لی قوانین توسعه منابع آب و بهبود جایگاه بخش خصوصی مورد مدیریت تقاضاي آب و تقویت رابطه قانونی نهادهاي تامین منابع ما

ها تاکید است. همچنین تقویت نقش نهادهاي نظارت و بازرسی در راستاي افزایش شفافیت و پاسخگویی، تقویت رابطه قانونی دانشگاه

هاي مردم نهاد در امع محلی و سازمانبنیان، توسعه مشارکت جوو نظام فناوري و نوآوري ملّی در راستاي پشتیبانی از اقتصاد دانش

منابع آب و بطور کلی منابع مشترك  کهحال آن گیري از دیگر نقاط قابل توسعه ساختار حکمرانی آب کشور است.مدار قدرت تصمیم

تدوین برنامه هفتم گذاران مدیریت منابع آب در حال اند و در مرحله کمیابی منابع آب قرار دارند و سیاستاز مرحله رقابت عبور کرده

گذاران به موارد پیشنهادي اصالح ساختار حکمرانی آب در راستاي تعادل بخشی توسعه اقتصادي، اجتماعی کشور هستند، توجه سیاست

هاي مشارکت برابر انرژي و فرصت-غذا-بست آبمسئول و همکار برنامه توسعه مبتنی بر هم در توزیع قدرت قانونی میان نهادهاي

سازي موفق راهکارهاي فنی و گیري ضروري است. نادیده گرفتن اصالح ساختار حکمرانی آب نه تنها پیادهدر مدار تصمیمکنشگران 

تخصصی مدیریت پایدار منابع آب قابلیت اجرایی و عملیاتی نخواهند داشت بلکه در آینده شاهد مناقشات جدي و تعارض منافع در 

  ي از منابع مشترك خواهیم بود.بردارگذاري و بهرهفرآیند به اشتراك
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    مقدمه -1

شود و مصرف آب در جهان نیز به طور متوسط سالیانه یک درصد افزایش میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می 80سالیانه حدود 

مردم جهان ، 2030هاي صحیح، در سال ). با ادامه روند کنونی مصرف آب در صورت عدم اتخاذ سیاست1UNESCO، 2018یابد (می

هاي جهانی آب و اثبات ناکارآمدي با تشدید بحران). UNESCO،2015درصد آب مورد نیاز خود را در دسترس خواهند داشت ( 60تنها 

) و 2000زمان برگزاري دومین مجمع جهانی آب در الهه (از گذاري منابع آب، اي و دولت محور حاکم بر سیاسترویکردهاي سازه

، نیست ) این عقیده در بین متخصصان پذیرفته شده است که بحران آب به دلیل کمیابی آب در طبیعت2001سپس کنفرانس بن (

بشر امروز  ). 4OECD ،2011؛ 3UN ،2006؛ 2005، 2است (روگرز و همکارانبلکه به خاطر سوء مدیریت و حکمرانی ضعیف منابع آب 

ها و نگر و خودمحورانه، با برهم زدن تعادلهاي نامناسب، بخشیگذاريها در سطحی فراتر با سیاستبا سوء عملکرد خویش و دولت

چالش و  شده هستندبحران آب شناخته برون رفت از هايحلراهدر واقع  اند.را فراهم آوردهآب روندهاي موجود، زمینه وقوع بحران 

هاي مختلف براي آوردن کنشگران اصلی از بخشگرد همها، انطباق آنها با شرایط، غلبه بر موانع اصالح و حلسازي راهاصلی، پیاده

ضرورت اصالح بنابراین ). OECD ،2011( هاي سیاستی و سطوح مختلف دولت استمدیریت روابط درونی حوزهو افزایی نیروها هم

بحرانی مدیریت منابع  آب، به عنوان چاره نهایی وضعیت حکمرانیاي حاکم بر مدیریت منابع آب و جایگزین کردن آن با رویکرد سازه

  آب در جهان، در دو دهه اخیر صورت جدي مطرح است.

کشوري که باالترین استرس منابع آبی را در جهان  20کشور از بین  16در حال حاضر،  5بندي انستیتوي جهانی منابعطبق رتبه

بحران آب ). 2015، 6(لوو و همکاران این زمره قرار دارداسترس آبی در جهان، در  14اند که ایران نیز با رتبه واقع غرب آسیادارند، در 

 سوء مدیریت و عطش توسعهو  کشاورزي ناکارآمد، در ایران تحت تأثیر سه عاملِ عمده رشد سریع و الگوي نامناسب استقرار جمعیت

هاي گیريریزي جامع، تصمیمم برنامهعد ).2014(مدنی،  بردرنج میمدیریت منابع طور جدي از ساختار نامناسب منابع آب ایران بهاست. 

 گذاري منابع آب باعث تشدید مسئله کمیابی آب در دو دهه گذشته شده است.بخشی و بین بخشی، اختالف نظر در سیاست

اند و ریزي شده در بخش آب، به شکل موفق عملیاتی نشدهدهد که اهداف برنامهاسناد توسعه تدوین شده در ایران نشان می 

سازي راهکارهاي پایدار منابع آب همچنان به عنوان چالشی بزرگ در سطح سیاستگذاري مطرح است. عدم موفقیت پیاده مدیریت

سازي راهکارها نیاز است (قرشی و هاي فنی، به پیوند محکم بین نهادهاي پیادهحلدهد عالوه بر راهمدیریت منابع آب نشان می

ب و حاکمیت مشارکتی به عنوان بخشی از تحوالت گسترده جامعه به سمت پایداري منابع که حکمرانی آبه طوري ؛)2015همکاران، 

). 2018، 8تنیدگی مدیریت آب مورد نیاز است (دلوئه و پاترسون) و رویکردهاي کاهش درهم2016،  7وستلضروري است (نیپر و پل

هاي مختلف با منابع آب و درك فرابخشی متعدد بین بخشبینی، پویا و بازخوردهاي به طوري که  با شناخت تعامالت غیرقابل پیش

                                                           
1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
2 Rogers et al. 
3 United Nations (UN) 
4 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
5 World Resources Institute (WRI) 
6 Luo et al. 
7 Knieper & Pahl-Wostl 
8 de Loë & Patterson 
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ها را در نظر بگیرد گرایانه ارتباط درهم تنیده میان مسائل آبی با سایر بخشبودن حکمرانی آب، بتوانند با بکارگیري رویکردي کل

  ). 2017، 9(کرشکه و هاگمن

 ی از رویکردهاي شناخته شده است که در مجمع) یکWFE Nexus( 10انرژي-غذا-بست آبنگر، همدر میان رویکردهاي کل

). رویکردهاي 2011، 12، با هدف ارتباط بین آب و توسعه اقتصادي و امنیت منابع مطرح شده است (هاف 2011در سال  11جهانی اقتصاد

مسئله حکمرانی بپردازند ها را در نظر بگیرند و به هاي آنهاي آب، غذا و انرژي و سیاستتوانند تعامالت بین بخشگرایانه میکل

انرژي چارچوبی براي ایجاد یک نظام حکمرانی است که هدف آن، تسهیل مشارکت -غذا-). همبست آب2016، 13(اسماجگل و همکاران

هاي ریزي و حکمرانی است. این نگرش، عالوه بر آنکه پیوند مولفههاي منسجم براي برنامهبین بخشی و بهبود و تقویت سیاست

است تا سیاستی منسجم  کنشگرانگیرد، در صدد بهبود و تقویت مشارکت بین بخشی میان غذا و انرژي را در نظر میهمبست آب، 

وري و کارایی ایجاد کند. بر این اساس پژوهش حاضر به تحلیل ساختار حکمرانی براي ایجاد پایداري، دستیابی به راهکارهاي بهبود بهره

ششم توسعه اقتصادي،  با ارزیابی توزیع قدرت نهادهاي مسئول و همکار بر مبناي قوانین برنامهانرژي -غذا-آب متمرکز بر همبست آب

  پردازد. اجتماعی و فرهنگی کشور به جستجوي راهکارهاي توسعه حکمرانی آب می

با استفاده از ) به تجزیه و تحلیل ذینفعان حوضه رودخانه کن تهران 2019در بررسی مطالعات حکمرانی آب احمدي و همکاران (

هاي سطحی و زیرزمینی پرداخته است. به ارزیابی قدرت و عالیق آنها براي مدیریت آب و تحلیل ذینفعان هاي اجتماعیتحلیل شبکه

هاي محیط زیستی در اتحادیه اروپا در حکمرانی آب پرداخته گیري) به مشارکت ذینفعان براي تصمیم2019( 14پیگمنس و همکاران

رویکرد مشارکتی مدیریت منابع آب مبتنی بر تئوري حاکمیت مشارکتی براي اصالح ساختار نهادهاي  )2020( 15همکاراناست. وانگ و 

هاي عدم موفقیت دولت در حکمرانی آب پرداخته ) به بررسی چالش2018( 16دلوئه و همکاران کنند.مدیریت آب در چین را معرفی می

 17کند. هرواس و دلگادونابع آب را براي مقابله با پیچیدگی مدیریت منابع آب معرفی میو رویکرد تشخیصی بهبود مدیریت مشارکتی م

) به بررسی و نقد مشارکت ذینفعان برنامه مدیریت خشکسالی در اسپانیا پرداختند و نشان دادند که خروج از بحران خشکسالی 2018(

ه مشارکت ذینفعان و توسعه چشم انداز مشترك در مورد خدمات ) ب2018( 18نیازمند استراتژي مشارکت فراگیر است لوپز و همکاران

انرژي -غذا-اند. در این مطالعات رویکرد همبست آبهاي آبیاري پرداختهاکوسیستم به منظور مدیریت مشارکتی منابع آب در سیستم

  در تحلیل و ارزیابی حکمرانی آب به طور مشخص مورد توجه قرار نگرفته است. 

) نیز بر مبناي رویکرد همبست منابع به ارزیابی اهداف 2019( 19انرژي سیمپسون و جویت-غذا-ت همبست آبدر بررسی مطالعا

توسعه پایدار در راستاي امنیت منابع آب، غذا و انرژي پرداختند و یک چارچوب مفهومی در این زمینه ارائه دادند. میرزایی و همکاران 

                                                           
9 Hagemann & Kirschke  
1 0 Water-Food-Energy NEXUS 
11 World Economic Forum (WEF) 
12 Hoff 
13 Smajgl et al 
1 4 Pigmans et al. 
1 5 Wang et al. 
1 6 Deloe et al. 
1 7 Hervás-Gámez & Delgado-Ramos 
1 8 Lopez Porras et al. 
19 Simpson & Jewitt 

 



 

7 

 

پور اند. کیهانو غذا و انرژي به منظور بهبود امنیت آب در بخش کشاورزي ایران پرداخته) به بررسی پیوند منابع آب زیرزمینی 2019(

انرژي در جلگه خوزستان پرداخته -غذا-) به مدلسازي پویایی سیستم مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر همبست آب2020و همکاران (

-غذا-ی آب در یزد به تحلیل شبکه اجتماعی مبتنی بر همبست آب) به منظور تعیین بازیگران حکمران2020است. غفوري و همکاران (

هاي انرژي در منطقه مورد مطالعه در تعادل نیست و ذینفعان بخش-غذا-انرژي پرداختند و دریافتند ساختار قدرت در شبکه پیوندي آب

  شود.ی بهره برداري نمیهاي سازمانی براي مدیریت مشارکتکنند و از ظرفیتآب غذا و انرژي به صورت بخشی عمل می

دهد مطالعات ارزیابی ساختار حکمرانی آب محدود بررسی مطالعات پیشین تا آنجا که از دید محققان گذشت، به طور کلی نشان می

 هاي توسعه پرداخته شده است. عالوه بر آن مطالعات بسیار محدودياست و کمتر به تحلیل ساختار توزیع قدرت قانونی کنشگران برنامه

اند و تاکنون تحلیل ساختار توزیع قدرت نهادهاي قانونی انرژي را با نگرش چارچوب نظام حکمرانی در نظر گرفته-غذا-همبست آب

انرژي مورد ارزیابی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن رویکرد -غذا-هاي توسعه مبتنی بر رویکرد همبست آببرنامه

هاي آب، غذا و انرژي به ارزیابی توزیع قدرت انرژي در تالش است با در نظر گرفتن تعامالت بین بخش-غذا-گرایانه همبست آبکل

  بپردازد..   انرژي -غذا-هاي سیستم حکمرانی منابع آب ایران مبتنی بر همبست آبنهادهاي درگیر به توسعه سیاست

ستم حکمرانی منابع        سی ساختار و توزیع قدرت در  ضر تحلیل  ست آب   پژوهش حا شور مبتنی بر همب مطرح کرده  انرژي را-غذا-آب ک

 هاي بهبود سیستم حکمرانی منابع آب کشور است. بر این اساس سواالت پژوهش به شرح زیر است:است و در جستجو سیاست

  هایی هستند؟انرژي چه نهادها/سازمان-غذا-حکمرانی منابع آب کشور مبتنی بر همبست آبعان و درگیران فذین-1

ساختار حکمرانی برنامه   شبکه  -2 شارکت ذینفعان در  ست    م شور چگونه ا ساختار    و هاي مدیریت منابع آب ک شگران کلیدي در  کن

 هایی هستند؟چه نهادها/سازمان حکمرانی کنونی

-غذا-توزیع و جایگاه قدرت کنشـگران کلیدي حکمرانی در شـبکه همکاري مدیریت منابع آب کشـور مبتنی بر همبسـت آب     -3

 ي) به صورت است؟انرژ

  کدامند؟ انرژي-غذا-هاي سیاستی بهبود سیستم حکمرانی منابع آب کشور مبتنی بر همبست آبتوصیه -4

هاي دموکراتیک برابر) حکمرانی آب با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی بر مبناي ساختار در این پژوهش بعد سیاسی (فرصت

انرژي بر اساس -غذا-نهادهاي رسمی مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر رویکرد همبست آبقدرت در شبکه تکالیف قانونی 

گیرد. توانایی باالي رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی در به تصویر برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی ایران مورد بررسی قرار می

تر منابع آب در چارچوب نگرش سیستمی، جامع نقص مدیریت بهتر و کمگذاري و کشیدن و تحلیل روابط اجتماعی و کمک به سیاست

المللی مدیریت منابع آب از این روش براي حل برخی مسائل سیاستی و اي سبب شد تا برخی متخصصان و کارشناسان بینو شبکه

رسمی مرتبط با مدیریت آب، عدم  اجتماعی این حوزه استفاده نمایند. با بررسی ساختار قدرت در شبکه تکالیف قانونی نهادهاي

  شود. یابی میها ریشهسازي سیاستهاي پیادهموفقیت

هاي توسعه و قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ابتدا قوانین احکام دائمی برنامه بر این مبنا

ابع آب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بررسی قوانین مرتبط جمهوري اسالمی ایران و قوانین و مقررات مصوب مرتبط با مدیریت من

هاي مسئول و مکلف و همکار در اجراي قوانین به عنوان کنشگران ساختار شبکه حکمرانی آب با مدیریت منابع آب، نهادها/سازمان

ي اجتماعی میزان مشارکت و تعداد هاگردد. با استفاده از رویکرد تحلیل شبکهانرژي شناسایی می-غذا-کشور مبتنی بر همبست آب
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هاي دفعات همکاري میان کنشگران شبکه تعیین می شود، بر این مبنا جایگاه قدرت قانونی کنشگران کلیدي با استفاده از شاخص

با هاي سیاستی بهبود سیستم حکمرانی منابع آب کشور توصیهگیرد. در نهایت تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می

  گردد.انرژي پیشنهاد می-غذا-تمرکز بر توزیع قدرت قانونی و تعامالت بین بخشی مبتنی بر همبست آب

؛ بررسی قوانین و انرژي-ذاغ-همبست منابع آببخش اصلی خالصه مدیریتی؛ مقدمه؛  چهارکارشناسی حاضر مشتمل بر  گزارش

 ت.گیري و پیشنهادات اسو نتیجه انرژي-ذاغ-آب مبتنی بر همبست آبمنابع تحلیل ساختار حکمرانی کشور؛  مدیریت منابع آبمقررات 

رویج رویکردهاي سیستمی قابل ذکر است پژوهش حاضر در راستاي اولویت پنجم کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب با عنوان ت

ی را در مسائل توسعه یکردهاي سیستمرو سازيپیاده کاربردي از حل مسائل پیچیده توسعه پایدار مطرح شده است و در تالش است

  کشور ارائه دهد.پایدار 

  مرور ادبیات و پیشینه پژوهش-2

 منابع آب حکمرانی-2-1

شود که توسعه و مدیریت منابع آب و عرضه خدمات آبی در ی اطالق میجرایهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و اطیفی از نظام به 

کننده بنابراین حکمرانی آب در قالب یک سیستم پیچیده نقش تنظیم. )20GWP ،2000( نمایدرا تنظیم می سطوح مختلف جامعه

کند. اما حقیقت این است که مفهوم حکمرانی، با وجود تاکیدهاي متعددي که در فرآیندهاي توسعه، مدیریت و خدمات آب را ایفا می

بعضی آن را سبک سیاسی مقابل  ).2013، 21(تیسمن و همکاران مجامع مختلف در مورد آن صورت گرفته است همچنان مبهم است

. )2013پناه و همکاران، (یزدان دانند که تاکید اصلی آن ایجاد رابطه بین حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه استبا رویکرد دولتی می

 شودرچه منابع آب در نظر گرفته میاي از معیارهاي موثر براي رسیدن به اهداف مدیریت یکپادر نگرشی فراتر حکمرانی آب مجموعه

چهارگانه حکمرانی  هايستون واقع در که شودمی برشمرده آب حکمرانی براي اساسی بعد بر این مبنا چهار ).2003، 22(روگرز و هال

سیاسی  بعد و پایدار) زیستی(کاربرد بهینه)، بعد محیط اقتصادي (کاربرد بعد منصفانه)، (کاربرد اجتماعی بعد دهند:می تشکیل آب را

واقع تمرکز اصلی حکمرانی آب بر روي مدیریت یکپارچه منابع آب و مدیریت  رد ).2014، 23(التزه هاي دموکراتیک برابر)(فرصت

امکان فرصت  بودن فراهم به معطوف آب حکمرانی سیاسی مشارکتی است که در فرآیند توسعه اقتصادي و اجتماعی مطرح است. بعد

 مدخالن،مؤثر ذي مشارکت يالزمه ).2013، 24(دبوئر و همکاران است آب گذاري منابعسیاست فرایند در مدخالنذي برابر مشارکت

(وحید و رنجبر،  نمود جستجو مرتبط اسناد قانونی در باید را آن ردپاي که است گیريتصمیم مدار در و قانونی نهادي زمینه وجود

گذاران نقش کلیدي گران و سیاستاز آن جا که منابع در سراسر جهان و در سطح ملّی به طور یکسان توزیع نشده است، تنظیم ).2019

گذاران با معیارهاي اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی مانند نظارت بر . سیاست)2016، 25(گارسیا و یو در مدیریت پایدار منابع دارند

انحصارها، به حداقل رساندن آسیب زیست محیطی و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی در مسیر توسعه پایدار متعهد هستند. این عوامل 

                                                           
2 0 Global Water Partnership 
2 1 Teisman et al. 
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2 3 Latze 
2 4 De Boer 
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بر شوند. ز طریق قوانین و مقررات کارآمد حاصل میاي و جهانی داشته باشند و عمدتاً اتواند اهداف مختلفی در سطح ملّی، منطقهمی

هاي رسمی و غیررسمی، و سازمان تا گرفته هادولت از وسیعی،تواند متمرکز بر گستره ، حکمرانی میملل سازمان توسعهاساس برنامه 

  ).2013(بویر، شود  پیاده قدرت یا هنجارها قوانین، از وسیعیها باشد و از طریق گستره و خانواده هاقومیت

 ) SNA( 26هاي اجتماعیشبکه تحلیل-2-2

 آنمفاهیم  ترینگراف است مهم تئوري از استفاده با اجتماعی ساختارهاي مطالعۀ براي هاي اجتماعی رویکرديتحلیل شبکه 

 میان وجود ارتباط عدم یا وجود دهندة نشان که است یال تعدادي و گره سه حداقل از ايمجموعههاي اجتماعی که شبکه از: عبارتند

 بهمرکزیت است.  ، شاخصتحلیل شبکه مهمترین شاخص باشند هاسازمان یا و واحدها ها،گروه افراد، توانندمی هاگرهاست. هاگره

 استفاده شبکه یک در یا ارتباطات و کلیدي کنشگران تعیین و شناسایی براي که است ايگسترده مفهوم داراي مرکزیت طورکلی

نقطه  هر درجۀ مرکزیت بینابینی. ارزش و مرکزیت درجه مرکزیت از عبارتند هاآن ترینمهم که دارد مختلفی انواع مرکزیت شود.می

 ترمرکزي و منابع بیشتر به آن دسترسی باشد، بیشتر نقطه یک درجۀ میزان آید. هرچهمی دست به همسایگانش تعداد شمارش با تنها

 جفت کنشگران میان مسیر ترینکوتاه در قرار گرفتن و شبکه در کنشگران موقعیت براساس یبینابین شود. مرکزیتمی محسوب

  .)2014، 27هنمن و ریدل( شودمی محاسبه

  )WFE NEXUS( 28انرژي-غذا-همبست آب-3-2

 یبه توافقات يآب و توسعه اقتصاد نیبا هدف ارتباط ب ی، متخصصان در جهت انجام اقدامات 29اقتصاد یجهان مجمع ساالنه نشست در

  .کندیم ییرا در زمان و مکان شناسا يآب، غذا و انرژ یداخل وندینکسوس، پ کردی. رودینکسوس گرد کردیکه منجر به ارائه رو دندیرس

با  هاازي بین بخشاهداف رویکرد نکسوس بهبود امنیت آبی، انرژي و غذایی، مشخص کردن مسیر ارتباطات خارجی و تصمیم س

) ارائه شده 1انرژي در جدول ( وباشد. مفاهیم امنیت آب، غذا در نظر گرفتن پیوند بین آنها و پشتیبانی از حرکت به سمت پایداري می

  شود.ترین مفهوم امنیت تعادل بین عرضه و تقاضاي منابع درنظر گرفته می است. ساده

  )2013، 30(بیزیکووا و همکاران يآب،غذا و انرژ تیامن می) مفاه1( جدول

  امنیت منابع اجزاي مفهوم  مفهوم

  ینیرزمیز آب منابعحفظ -آبسالمت -آب به یدسترس  آب تیامن

 تیامن

  يانرژ

 تقاضا برآوردن جهت يانرژ یکافضه عر-يانرژ يها فرآورده به یکیزیف یدسترس-ازین با مرتبط يانرژ نیتام یوستگیپ 

  مشخص متیق زانیم در

  زمان طول رد ییغذا ثبات -یمنیا و ییغذا ارزش به مصرف -غذا نیتام ییتوانا-غذا به یدسترس  غذا تیامن

 

                                                           
2 6 Social Network Analysis 
2 7 Henmman & Ridle 
2 8 Water-Food-Energy NEXUS 
2 9 World Economic Forum (WEF) 
3 0 Bizikova et al. 
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کند. و به شناسایی روابط پیچیده و بین بخشی آب، انرژي و غذا کمک می غذا را بررسی-انرژي-پیوند داخلی آبهمبست رویکرد 

آورد. در حقیقت با اهم میمنابع محدود موجود را، به صورت یکپارچه فربنابراین رویکرد نکسوس مقدمات الزم جهت مدیریت پایدار 

ها و هم افزایی بینی پتانسیلشود و با پیشگیري در یک بخش بر روي سایر اجزاء شفاف سازي میاستفاده از این رویکرد، اثرات تصمیم

  سازد.پذیر میدانش بین بخشی طراحی، ارزیابی و اولویت بندي گزینه هاي مختلف را امکان 

کنش لعات وجود دارد: رویکرد اول همبست را ابزاري براي درك درهمانرژي در مطا-غذا-بست آببه طور کلی سه نگرش به هم

گیري ریزي و تصمیمکند و طی آن برنامهها را شناسایی میتباط کمی و کیفی مولفهانرژي) که ار-ذاغ-هاي مرتبط به هم (آببخش

افزایی و مشارکت وین، به همدانند و معتقد است این گفتمان مدیریتی ندسته دوم همبست را نوعی رویکرد مدیریتی میگیرد. صورت می

کند. بنابر نگرش سوم، یهاي مختلف تشویق مهاي آب، غذا و انرژي تاکید دارد و بازیگران را به گذر از مرزها و تخصصبین بخش

هاي سیاست کمرانی است که هدف آن، تسهیل مشارکت بین بخشی و بهبود و تقویتهمبست چارچوبی براي ایجاد یک نظام ح

گیرد، ظر مینانرژي را در -غذا-هاي همبست آبکه پیوند مولفهریزي و حکمرانی است. این نگرش، عالوه بر آنمنسجم براي برنامه

  ایع ایجاد کند.جم براي ایجاد پایداري منمدخالن است تا سیاستی منسدر صدد بهبود و تقویت مشارکت بین بخشی میان ذي

 سایر توسعه جهت مهمی عـمرج کهد ـش ئهارا دقتصاا جهانی مجمع ارشگزدر  ربااولین ايبر ممفهو یناطور که اشاره شد، همان

 دقتصاا ايبر هاییهکار: راژينرو ا اغذآب،  پیوند  نسارـ(کنف سوـنکس اـب هـبطدر را لیلملابین ادخدر لیناز آن او پس. شد تمااقدا

). 2011، (هاف شد منتشر شیارگزدر  هشد ذتخاا تتصمیماو  نتایجو  شد اربرگز )ناـلمآ نـب هرـشدي در میال 2011 لسادر  31سبز

 یشافزا يستادر را ژيرــنو ا اذــغآب،  دـپیون هـب طوـمرب مباحث با طتبادر ار نیاوافر لمللیابین ينشستهاو  نسهااکنفر نتاکنو

(بیزیکووا و  ستا هشد اربرگز نجها سطحدر  ها،تجربه اريگذاكشتراه ــبو  سوــنکس يگیرربهکادر  انمتخصص رتمهاو  نشدا

 خود خاص هاينگرانی با مرتبط مسائل و دیگر دهند را گسترش دامنه اند،کرده تالش هاسازمان زمان، گذشت با ).2013همکاران، 

 و انرژي آب، بین همبست مختلف، هايافزودن بخش وجود با که است این توجه قابل مطلب هاچارچوب این در .اندنموده اضافه را

  انرژي تشریح خواهد شد.-غذا-در ادامه اجزاي پیوندهاي آب است. باقی مانده مفهومی هايهسته چارچوب در غذا

  انرژي-آب همبست -2-3-1

آب و انرژي نشانگر یک مسئله مهم در بحث امنیت منابع، تجارت و محیط زیست است که توجه به آن به طور قابل  همبست

هاي درصد از شرکت 82انجام گرفت،  32هاي اخیر افزایش یافته است. در نظرسنجی که توسط پروژه افشاي کربناي در سالمالحظه

). CDP ،2013( اندرفاهی از آب به عنوان منبعی مهم در کسب و کار یاد کردههاي خدمات درصد از شرکت 73مرتبط با انرژي و 

 34میالدي به بحث آب و انرژي در سند چشم انداز انرژي پرداخت. بانک جهانی 2012براي اولین بار در سال  33المللی انرژيآژانس بین

هاي انرژي عبارت در رابطه با منابع آب و سرویس هاي کشورهاي درحال توسعه بر اساس پیوند آب و انرژي وبراي کمک به دولت

هاي اخیر، پیوند آب و انرژي موضوع اصلی روز جهانی آب به علت افزایش اهمیت نکسوس در سال .را تعریف کرد "35انرژي تشته"

                                                           
3 1 The Water, Energy and Food Security Nexus: Solutions for the Green Economy 
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ج (پمپاژ)، انتقال، مصرف انرژي براي تامین و استفاده از منابع آب ضروري است، انرژي جهت استخرا ).UN-Water ،2014( بوده است

درصد از تولیدات تجاري انرژي در جهان براي مدیریت تامین آب سالم استفاده  7شود. در حدود تصفیه، توزیع و بازیافت آب مصرف می

استخراج، اي براي توسعه بخش انرژي در مراحل مختلف به طور متقابل، منابع آب به طور فزاینده). 2011، 36(بازیلین و همکاران شودمی

، پیش بینی شده است با نرخ دو برابر، نرخ 37المللی انرژيپاالیش، تبدیل و مصرف نهایی ضروري هستند. بر اساس گزارش آژانس بین

کند. جهت ساخت سد درصد از کل انرژي تولیدي جهان را تامین می 20نیاز به انرژي رشد خواهد یافت. امروزه انرژي برقابی در حدود 

هاي موجود در منطقه انتخابی و تغییر کاربري اراضی جایی جوامع و زیرساختشود که موجب جابهعی از اراضی اشغال مینیز سطح وسی

هاي حرارتی سهم قابل توجهی از برداشت شود. همچنین نیروگاهمذکور خواهد شد. حجم قابل توجهی آب نیز در این راستا تبخیر می

، 38(رینگلر و همکاران گیرددهند و در این فرایند نیز مقداري تبخیر صورت میود اختصاص میسازي در هر سال به خآب را جهت خنک

ها گردد، ولی این برداشتشود و به منبع باز میشده توسط بخش انرژي مصرف نمی با اینکه بخش قابل توجهی از آب برداشت). 2013

به طور  اي بر روي تولید انرژي دارد.هم اثر فزاینده 39بر روي اکوسیستم و کیفیت منابع آب منطقه اثرگذار هستند. افزایش کمیابی آب

  آب قابل بررسی است.و انرژي براي آب براي انرژي پیوند آب و انرژي از دو منظر کلی 

میلیارد متر مکعب) براي تولید انرژي برداشت  580درصد از منابع آب شیرین دنیا ( 15در حال حاضر ساالنه از :  آب براي انرژي

درصد از مقدار ذکر  11هاي انرژي و تولید برق است. . این مقدار شامل آب مصرفی براي تولید و پاالیش حامل)IEA ،2012( شودمی

   .)2013، 40(الوال و گروس شوندمیلیارد متر مکعب) پس از برداشت به منابع بازنگشته و مصرف می 66(شده 

درصد برق کشور برزیل در  75درصد برق جهان و  16حدود  هاي برقابی مهمترین دلیل وابستگی انرژي به آب هستند.نیروگاه

درصد افزایش خواهد یافت که منجر به  35، 2035تقاضاي انرژي تا سال  .)IEA ،2012( توسط نیروگاه برقابی تولید شده است 2012

. چین، هند و )2013(بانک جهانی،  درصدي مصرف آب در بخش انرژي خواهد شد 85درصدي برداشت آب و افزایش  20افزایش 

اي کمترین سرانه منابع آب کلیه کشورهاي خاورمیانه بیشترین سهم را در افزایش تقاضاي انرژي خواهند داشت. این مناطق دار

تر خواهد تر و پیچیدهدهد افزایش تقاضاي انرژي، شرایط مناطقی که مشکل کمبود آب دارند را سختتجدیدپذیر هستند که نشان می

، 41یمرمن(وانگ و ز گیردهاي انرژي مورد استفاده قرار میدر یک تقسیم بندي کلی، آب براي استخراج، پاالیش و تولید انواع حامل. کرد

گیرد که مقدار آن براي در مرحله استخراج، آب براي خنک کردن تجهیزات و تسریع در عملیات حفاري مورد استفاد قرار می ).2017

سنگ به نوع معدن بستگی دارد. در مراحل هاي انرژي مختلف متفاوت است. براي مثال مقدار آب مصرفی براي استخراج ذغالحامل

شود. در بخش تولید برق، میزان آب مصرفی به نوع نیروگاه بستگی دارد. در گاز نیز آب برداشت و مصرف میمختلف پاالیش نفت و 

هاي درصد تولید انرژي از طریق نیروگاه 10هاي برقابی، انرژي تولید شده کامالً به آب وابسته است. براي مثال در کشور آمریکا نیروگاه
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این موضوع اشاره کرد که بحث تولید انرژي برقابی تنها یکی از اهداف احداث سدها است. عمده  گیرد. البته باید بهبرقابی صورت می

  شود. هاي خنک کننده استفاده میگیرد که به عنوان بخار آب و آب مصرفی سیستمهاي حرارتی صورت میبرداشت آب در نیروگاه

استفاده براي خنک کردن، شستشوي تجهیزات و در برخی  توان به آب مورددر مورد آب مصرفی تجهیزات انرژي خورشیدي می

توان بدون مصرف آب، برق هاي موجود میهاي خورشیدي اشاره کرد که با توجه به تکنولوژيموارد بخار آب مورد استفاده در سلول

که باعث افزایش آب مصرفی  شودها استفاده میبراي کاهش انتشار آالینده 42ها از سیستم جذب کربنتولید کرد. در برخی نیروگاه

   ).2010، 43(گادونیکس و همکاران شودنیروگاه می

و  ژينرا حامل عنو بنتخاا ژي،نرا دـتولی ايبر ًمثالدارد.  بستگی ّیملو  ايمنطقه یطاشر بهآب،  به ژينرا بستگیوا تشد

 ،ستا ودمحدآب  منابع به سترسید که مناطقیدارد. در  بخش نـیا زنیا ردموآب  ارمقد بر ديیاز تاثیر دهستفاا ردمو يهاژيتکنولو

 نـیاز ا الیـمث دياـبو  يیدـشرخو يهاژينرا. کنندآب وارد  منابع بهرا  تنش کمترین هـک کنندیـم ادـپی تـهمیا هاییژيتکنولو

 44یستیزسوخت انبهعنو هااز آن که محصوالتی تولید ايبرآب  يباال فمصر انمیز به توجه با). IEA ،2012( هستند  اـهژيوـتکنول

و  قیقد يسیهاربر به كپا ژينرا حامل یناز ا دهستفادارد، ا نفت االیشـپ اـب مشابهی بیآ زنیا هاآن آوريفر ینکها بعلت دمیشو دیا

آب  منابع کیفیتروي  بر ديیاز تاثیر اجستخرا بخش هیژو به ژينرا بخشدر  دهستفاا ردموآب دارد.  زنیااي منطقه ساـمقیدر  جامعی

در  ندامیتو تصفیهاز  پس هـک دوـشیـم اجتخرـسا هاآن اههمرهبآب  اريمقد ز،گاو  نفت اجستخرا هنحو به توجه با همچنیندارد. 

و  سطحی يهاوارد آب ستا ممکن نیز لنتقاا يلولهها لـمث يرـیگد قـطریاز  گیدوـل. آدگیر ارقر دهستفاا ردمو مختلف يبخشها

 رـب اثیرـتآب و  ارترـح تغییر با برقابی يهاهگاونیرو  زبا هخنککنند يسیستمها قـطریاز  یـتارحر يهاهگاونیر. دشو مینیزیرز

  .)2006، 45(دویی هستند ارتاثیرگذآب  کیفیت رويرـب تمـکوسیسا

 ي،(شهر لـمحدر   فرـمص  ینـهمچنو  عـیزتوو  تصفیه ،شتدابر نظیرآب  تامین مختلف يبخشهادر  ژينرا:  آب ايبر ژينرا

 بخشدر  ريبیاآ نوین يهااز روش دهستفاو ا برـشو  نعتـص يهاشـبخاز آب در  دهتفاـسا. ستا ارتاثیرگذ صنعت)و  ورزيکشا

 فیهـتص همچنین. نددار رهشاا )آب ي(تقاضا محلدر  فمصردر  ژينرا هـبآب  تگیـبسوا به که هستند ارديمو جملهاز  ورزيکشا

 زـنیآب  یعزتوو  شتدابر مختلف حلامر ايبر ژينرا به زنیا .تـسا ژينرا مندزنیا دمجد دهستفاا ايبر زـنیآن انیـچرخزباو  بالـفاض

 نـیا تـعل. تـسا ودمحد ربسیاآب  تولید مختلف حلامردر  مصرفی ژينرا ارمقد ردمودر  جهانی تاـطالعا. تـسا یشازـفا لاـحدر 

 کیفیت، مینی)زیرو ز سطحیآب  (مثل برسانیآ هنحوو  منبع عنو به توجه با مصرفی ژينرا تشد دهگستر اتتغییراز  ناشی ندامیتو رـما

 سستردر د که وديمحد تطالعاا سساا بر. باشد برسانیآ يهابکهـش ندماـنرا اـیو  ا)ـیاز آب در دهتفاـسا (مثل تصفیه ايبرآب 

از  دهستفاا وزهمرا. )2013، 46(ساندرز و وبر دوـشیـم فمصرآب  بخشدر  مصرفی ژينرال ـکاز  دـصدر 13 اـمریکا روـکشدر  تـسا

 شگستر لحادر  تريقو يپمپها توسط مینیزیرآب ز ژاـپمپ اـیو  اـیآب در فیهـتص لـمث االـب ژيرـنا فرـمص با هاییژيتکنولو
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و  دهستفاا صلیا مرکز به شیرینآب  منابع دکمبو بعلت 47فریقاآ لشماو  میانهورخا منطقه). 2013جهانی،  و بانک 2011(هاف،  ستا

 شیرین و فیهـتص ايرـب دهتفاـسا ردمو ژينرا ،منطقه ینا خیرا يهادیکررو به توجه با که نداهشد تبدیل نجهادر  اـیآب در فیهـتص

  ).IEA ،2013( شد هداخو ساعت) اواتتر 122( برابر سه، 2030 لسا تاآب  دنکر

 غذا -آب همبست -2-3-2

درصد) مربوط به  80تا  60و جدایی ناپذیر است. بخش اعظم مصرف آب در جهان (در حدود پیوند آب و غذا بسیار شناخته شده 

هاي آب براي تولید . عالوه برآن، بخش دامداري نیز از مصرف کننده)2011، 48(بازیلین و همکاران آبیاري محصوالت کشاورزي است

 2050به آب دارند. بر اساس گزارش سازمان فائو در سال  هاي غذایی نیز نیازمحصوالت لبنی و گوشتی است. سایر مراحل فرآورده

درصد افزایش خواهد یافت و با توجه به پیوند این دو بخش، همزمان مصرف  60میالدي نیاز به غذا با توجه به رشد جمعیت، به میزان 

ست که جهت تخمین آب مصرفی در ، مفهومی ا49کند. آب مجازيآب مورد نیاز براي تولید نیز به طور قابل توجهی افزایش پیدا می

کننده آب در این بخش بسیار مفید است و عملکرد پیوند آب و غذا را بیش از پیش نمایان کرده است. کشاورزي که بزرگترین مصرف

هاي آب و غذا درصد مصرف آب را به خود اختصاص داده است. ارتباط بین سیستم 90شود در ایران نیز نزدیک به جهان محسوب می

هاي مختلفی دچار تغییر شود. رشد جمعیت، فرهنگ و باورهاي اجتماعی و رفتاري در زمینه مصرف آب و غذا، تواند توسط محركمی

  ها هستند.ها، توسعه صنعتی و تغییر اقلیم از جمله مهمترین این محركهاي بخشی و قیمتها، شهري شدن، سیاستتوسعه فناوري

  غذا -انرژي همبست-2-3-3

شامل تولید مکانیزه کود،  انرژي براي تولید غذا، تنها شامل پمپاژ آب منابع سطحی و زیرزمینی براي آبیاري نیست، بلکهمصرف 

واردي که از پساب مآماده سازي زمین، فرایندهاي قبل از برداشت محصول و حمل و نقل محصوالت نیز هست. عالوه بر این در 

  .ي و غذا مد نظر قرار بگیردنرژي مصرف شده در فرآیند تصفیه نیز باید در بحث پیوند انرژتصفیه شده براي آبیاري استفاده شود، ا
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  مدیریت منابع آب ایرانقوانین و مقررات بررسی  -3

. مورد بررسی قرار گرفت معاونت حقوقی ریاست جمهوري ی قوانین و مقرراتکشور در سامانه ملّ مدیریت منابع آبقوانین و مقررات 

  595قانون و  71ه مدیریت منابع آب در عنوان قوانین و مقررات، موردي یافت نشد. با جستجو در متن قوانین و مقررات کلید واژبا 

از سامانه ملّی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی  منابع آببا عنوان قانون و مقرره در متن قوانین و مقررات  666 مقرره و در مجموع

مدیریت منابع "ها ) قوانین مصوب که در متن آن3و جدول ( منابع آب کشور) عناوین قوانین موجود 2جدول ( .ایران استخراج گردید

  دهد.را ارائه می است، "آب

  جمهوري اسالمی ایران با عنوان منابع آب) قوانین مصوب 2جدول (

  مرجع تصویب  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

قانون موافقتنامه همکاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري   1

آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها 

  روي رودخانه ارسو نیروگاههاي برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر 

  مجلس شوراي اسالمی  17/09/1395

  مجلس شوراي اسالمی  05/11/1394  قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداري بهینه از منابع زنده آبی دریاي خزر  2

  مقام معظم رهبري  03/11/1379  سیاستهاي کلی نظام در خصوص منابع آب  3

الیحه قانونی راجع به عضویت مؤسسه بررسیها و آزمایشگاههاي منابع آب وزارت   5

.BHRAنیرو درمؤسسه تحقیقاتی  . . .  

شوراي انقالب   06/11/1358

  ایران اسالمیجمهوري 

تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و الیحه قانونی جلوگیري از هر گونه تجاوز و   6

منابع آب همچنین  - باغات و قلمستانها -ممانعت از حق نسبت به امالك مزروعی 

تأسیسات کشاورزي و دامداري و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده و 

  ملی واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها

شوراي انقالب   02/05/1358

  ایرانجمهوري اسالمی 

الیحه قانونی جلوگیري ازهرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و   7

ممانعت ازحق نسبت به امالك و اراضی مزروعی و شهري و باغات و قلمستانها و 

احدهاي کشت و صنعت واقع منابع آب و مؤسسات کشاورزي و تأسیات دامداري و

  در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها

شوراي انقالب   14/01/1358

  جمهوري اسالمی ایران

 نامه مربوط به بررسی درباره منابع آب منعقده بین دولت ایران و دولتقانون موافقت  9

  ایاالت متحده آمریکاي شمالی

  مجلس شوراي ملی  05/11/1346

  مجلس شوراي ملی  01/03/1345  قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زیر زمینی کشور  10

تصویب نامه قانونی راجع به وضع مقررات به منظور حفظ و حراست منابع آب   11

  زیرزمینی کشور

  هیئت وزیران  10/07/1342
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  ) قوانین مصوب با متن مدیریت منابع آب جمهوري اسالمی ایران3جدول (

  مرجع تصویب  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

  مجلس شوراي اسالمی    1400/12/25   کل کشور 1401قانون بودجه سال   1

2   
قانون تصویب اصالحات کنوانسیون بین المللی استانداردهاي آموزش، صدور 

  گواهینامه و نگهبانی براي دریانوردان 
  مجلس شوراي اسالمی    1400/07/27

3   
ی به کنوانسیون قانون سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاق

   چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریاي خزر
  مجلس شوراي اسالمی    1400/07/25

  مجلس شوراي اسالمی    1399/12/26   کل کشور 1400قانون بودجه سال    4

   1398/12/26   کل کشور 1399قانون بودجه سال    5
کمیسیون تلفیق مجلس 

  شوراي سالمی 

  مجلس شوراي اسالمی    1397/12/21   کل کشور 1398قانون بودجه سال    6

  مجلس شوراي اسالمی    1395/12/24   کل کشور 1396قانون بودجه سال    7

8   
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 

   (1396 - 1400) ایران
  مجلس شوراي اسالمی    1395/12/14

  مجلس شوراي اسالمی    1395/11/10  قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور   9

10   
قانون موافقتنامه همکاري هاي اقتصادي بین دولت جمهوري اسالمی ایران و 

  دولت مجارستان
  مجلس شوراي اسالمی    1395/08/25

  مجلس شوراي اسالمی    1395/02/27  کل کشور 1395بودجه سال قانون    11

  مجلس شوراي اسالمی    1394/11/05  قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداري بهینه از منابع زنده آبی دریاي خزر   12

  مقام معظم رهبري    1394/08/26  سیاست هاي کلی محیط زیست   13

14   

 1996قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ 

کنوانسیون پیشگیري از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر  (1375)

 2009) و 1385( 2006) (به گونه اصالح شده در سالهاي 1351( 1972مواد، مورخ 

(1388) ( 

  مجلس شوراي اسالمی    1394/07/13

15   

قانون تصویب تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریاي خزر در برابر آلودگی ناشی از 

منابع و فعالیتهاي مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از 

  محیط زیست دریایی دریاي خزر

  اسالمی  مجلس شوراي   1394/05/18

16   

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري کنیا به منظور 

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و 

  (پروتکل) الحاقی آنسرمایه و تشریفات 

  مجلس شوراي اسالمی    1394/02/23

  مجلس شوراي اسالمی    1394/02/01 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور    17
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  مرجع تصویب  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

  مجلس شوراي اسالمی    1393/12/24 کل کشور  1394قانون بودجه سال    18

  مجلس شوراي اسالمی    1393/12/04  (2) ولتقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د   19

20   
) اعضاي کنوانسیون بین 1389(2010قانون تصویب قطعنامه هاي کنفرانس مورخ 

  (STCW) المللی استانداردهاي آموزش، صدور گواهینامه ها و نگهبانی دریانوردان
  مجلس شوراي اسالمی    1393/03/05

  مجلس شوراي اسالمی    1392/12/06  کل کشور 1393قانون بودجه سال    21

  مجلس شوراي اسالمی    1390/09/23  جمهوري اسالمی ایران در انجمن بین المللی آبقانون عضویت دولت    22

  مقام معظم رهبري    1390/09/21  هاي کلی آمایش سرزمین سیاست   23

  مجلس شوراي اسالمی    1390/03/22  قانون اصالح قانون نفت   24

  مجلس شوراي اسالمی    1390/02/19  کل کشور 1390قانون بودجه سال    25

  مجلس شوراي اسالمی    1389/12/04  قانون اصالح الگوي مصرف انرژي  26

  مجلس شوراي اسالمی    1389/10/15  (1390 - 1394) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران   27

  مقام معظم رهبري    1389/04/14  هاي کلی اصالح الگوي مصرف سیاست   28

29   
قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی کنترل و 

  مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها
  مجلس شوراي اسالمی    1389/02/28

  مجلس شوراي اسالمی    1388/12/24  کل کشور 1389قانون بودجه سال    30

  مجلس شوراي اسالمی    1388/10/15  قانون هدفمند کردن یارانه ها   31

  مجلس شوراي اسالمی    1388/05/07  قانون نظام جامع دامپروري کشور   32

  مجلس شوراي اسالمی    1388/05/06  کل کشور 1388قانون اصالح ماده واحده و ردیف هاي قانون بودجه سال    33

  مجلس شوراي اسالمی    1387/12/26  کل کشور 1388قانون بودجه سال    34

  مجلس شوراي اسالمی    1387/09/13  ري بولیويقانون توافقنامه جامع همکاري بین جمهوري اسالمی ایران و جمهو   35

  مجلس شوراي اسالمی    1386/12/01  کل کشور 1387قانون بودجه سال    36

  مجلس شوراي اسالمی    1385/12/24  کل کشور 1386بودجه سال قانون    37

38   
قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص 

  آالینده هاي آلی پایدار
  مجلس شوراي اسالمی    1384/03/10

39   

قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکت هاي آب منطقه اي استان و 

تبدیل شرکتهاي آب منطقه اي که بیش از یک استان را دربر می گیرد به شرکت 

  آب منطقه اي استان ذیربط

  ی مجلس شوراي اسالم   1383/12/26

  مجلس شوراي اسالمی    1383/07/14  قانون تأمین منابع مالی براي جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی   40

  مجلس شوراي اسالمی    1383/06/11  برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانقانون    41

  مجلس شوراي اسالمی    1382/12/24  کل کشور 1383قانون بودجه سال    42
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  مرجع تصویب  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

   1382/08/13  گزارش ارزیابی علم و فناوري در جمهوري اسالمی ایران   43
شوراي عالی انقالب 

  فرهنگی 

44   
جمهوري اسالمی ایران (مبانی و ویژگی ها، سند چشم انداز بلندمدت توسعه 

  )1394سیاست هاي کلی و آینده هاي ممکن تا 
  مقام معظم رهبري    1382/06/01

  مجلس شوراي اسالمی    1381/12/11  کل کشور 1382قانون بودجه سال    45

  مجلس شوراي اسالمی    1380/12/22  کل کشور 1381قانون بودجه سال    46

  مجلس شوراي اسالمی    1379/11/26  کل کشور 1380قانون بودجه سال    47

  مجلس شوراي اسالمی    1379/10/06  قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي   48

  مجلس شوراي اسالمی    1379/01/17  جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی    49

  مقام معظم رهبري    1377/05/10  تایید طرح ساماندهی اقتصادي جمهوري اسالمی ایران توسط مقام معظم رهبري   50

1   

قانون موافقتنامه مربوط به اجراي مفادکنوانسیون سازمان ملل متحددر زمینه حقوق 

میالدي راجع به  1982دسامبر10هجري شمسی برابربا1361آذر19مصوب  - دریاها

  حفظ ومدیریت ذخایرماهیان مهاجر و دوکاشانه اي

  مجلس شوراي اسالمی    1376/07/23

52   
قانون موافقتنامه همکاریهاي شیالتی بین دولت جمهوري اسالمی ایران ودولت 

  فدراسیون روسیه
  مجلس شوراي اسالمی    1376/03/07

53   

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براي 

بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدي با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه 

  به ویژه در آفریقا -می باشند 

  مجلس شوراي اسالمی    1375/10/11

54   
قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوب 

  میالدي 1992هجري شمسی برابر با  1371
  مجلس شوراي اسالمی    1375/03/06

  مجلس شوراي اسالمی    1374/06/14  برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمی ایرانقانون حفاظت و بهره   55

56   
توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون برنامه پنجساله دوم 

  ایران
  مجلس شوراي اسالمی    1373/09/20

57   
قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در 

  خشکی
  مجلس شوراي اسالمی    1371/12/09

58   
قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوري اسالمی ایران در سازمانها 

  و مجامع بین المللی
  مجلس شوراي اسالمی    1370/09/03

  مجلس شوراي اسالمی    1368/11/11  قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران   59

  مجلس شوراي اسالمی    1366/07/09  قانون نفت   60

  مجلس شوراي اسالمی    1365/01/26  قانون عضویت دولت جمهوري اسالمی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی   61
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  مرجع تصویب  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

  کمیسیون مجلس سنا    1357/03/01  اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزي و عمران روستائی استان   62

  مجلس شوراي ملی    1356/12/22  وزارت کشاورزي و عمران روستائیقانون انتقال قسمتی از وظایف    63

64   
برحسب  (اعتبارات سرمایه گذاري ثابت برنامه عمرانی پنجم کشور ( تجدیدنظرشده 

  2536/3/30برنامه  -فصل 
  مجلس شوراي ملی    1356/05/03

65   
قانون تغییر نام وزارت کشاورزي و منابع طبیعی به وزارت کشاورزي و عمران 

  روستائی و تجدید سازمان کشاورزي کشور
  مجلس شوراي ملی    1356/03/25

66   
تصمیم قانونی دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي امیرعباس هویدا 

  1354,7,3وزیر) مصوب نخست(
  مجلس شوراي ملی    1354/07/03

  مجلس شوراي ملی    1354/03/05  قانون گسترش کشاورزي در قطبهاي کشاورزي   67

   1352/03/23  خالصه برنامه پنجم عمرانی کشور   68
کمیسیون مشترك 

  مجلسین 

69   
تصمیم قانونی دائر بابراز رأي اعتماد بدولت جناب آقاي امیر عباس هویدا نخست 

  وزیر
  مجلس شوراي ملی    1350/07/01

  مجلس شوراي ملی    1343/05/04  کل کشور 1343اصالحی سال قانون بودجه    70

71   
المللی ترمیم و توسعه قانون اجازه تحصیل چهل و دو میلیون دالر وام از بانک بین

   جهت ساختمان سد دز
  مجلس شوراي ملی    1339/03/02

  

شناسایی گردید. محورهاي موضوعی قوانین مدیریت منابع آب گروه موضوعی قوانین  دهقوانین،  متن با تحلیل محتوايدر ادامه 

هاي قوانین همکاري-3کشور؛  قوانین برنامه توسعه-2؛ هاي مختلف کشورقوانین بودجه سال -1 کشور عبارتند از: مدیریت منابع آب

انرژي؛ -8کشاورزي و دامپروري؛ -7عمرانی و زیربنایی؛ -6 منابع مالی و اقتصادي؛-5؛ باالدستی کشور هاي کلیسیاست-4؛ المللیبین

) فراوانی تعداد قوانین و مقررات را در محورهاي موضوعی شناسایی شده نشان 1ل (شک .علم و فناوري-10نظام اداري آب و -9

المللی و عضویت هاي بینقوانین همکاريشود، بیشترین قوانین و مقررات تصویب شده مربوط به طور که مشاهده میدهد. همانمی

 نظام اداري آب کشور و علم و فناوريو کمترین قوانین در محور موضوعی  قانون) 18( قوانین بودجه کشورو  قانون) 20(ها کنوانسیون

  است.  )قانون 1(
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  کشور در محورهاي موضوعی شناسایی شده مدیریت منابع آبقوانین و مقررات فراوانی ) 1(شکل 

کشور؛ لزوم بررسی کیفیت و کمیت قوانین و مقررات مدیریت منابع آب با توجه به فراوانی قوانین و نیز محورهاي موضوعی قوانین 

 60با توجه به روند زمانی شور و نظام اداري آب در ککشور  علم و فناوريبراي قانون مورد  1رسد. تعداد موجود ضروري به نظر می

کند. کشور را بیش از پیش برجسته میمدیریت منابع آب گذاري ضرورت اهمیت علمی و پژوهشی در حوزه حکمرانی و سیاستساله 

مورد قوانین در ارتباط با پیوند آب و غذا مطرح است.  6و مرتبط با پیوند آب و انرژي مطرح شده است قوانین مورد  3تنها همچنین 

از  فرصت برابر مشارکت در ساختار حکمرانی منابع آبضعف قوانین در پشتیبانی از انرژي، -غذا-عالوه بر ضعف قوانین در پیوند آب

  دهد. را نشان می و مشارکت مردم و جوامع محلیهاي اقتصادي منظر مشارکت بخش خصوصی و بنگاه

  کشورقوانین برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هاي کلی و سیاستبررسی  -4

  9/4/1394مورخ  کشور هاي کلی برنامه پنج ساله ششم توسعهسیاست -4-1

-3، فناوري اطالعات و ارتباطات-2، اقتصادي رامو-1هاي بند و شامل سرفصل 80ي ششم توسعه داراي هاي کلی برنامهسیاست

  .است فناوري و نوآوري-8علم، و  فرهنگی-7، ی و قضاییحقوق-6، سیاست خارجی-5، دفاعی و امنیتی-4، عیاجتما

ها، تنها در متن سیاست مدیریت منابع آبهاي کلی برنامه ششم توسعه کشور با تمرکز بر ها و بندهاي سیاستدر بررسی سرفصل

 انرژي-غذا-متمرکز بر همبست آب هايمدیریت منابع آب کشور و سیاست هاي کلیسیاست 28در سرفصل امور اقتصادي در بندهاي 

  :ها آمده است : سرفصل امور اقتصادياشاره مستقیم دارند. در این سیاست

هاي راهبردي صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، اولویت دادن به حوزه -28بند 

  ها.هاي پیشرفته در آنفناوري اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب، کشاورزي) و افزایش ضریب نفوذ فناوري
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امور اجتماعی؛ امور دفاعی و امنیتی؛ امور سیاست خارجه؛ امور حقوقی و قضایی؛  فناوري اطالعات و ارتباطات؛ در سایر محورهاي

-مدیریت منابع آب و مدیریت منابع آب مبتنی بر همبست آببه سیاست کلی در زمینه  ؛امور فرهنگی؛ امور علم، فناوري و نوآوري

  اشاره نشده است. انرژي-غذا

  10/11/1395مصوب  هاي توسعه کشورم دائمی برنامهقانون احکا -4-2

  هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:به منظور مدیریت جامع (به 27ماده 

  هاي آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.تشکیالت ستاد آب کشور را بر مبناي حوزه-الف 

  مانند.برداري منابع آب کماکان به قوت خود باقی میاستانی با هدف حفاظت و بهرهاي هاي آب منطقهشرکت-1تبصره 

هاي نیرو، جهاد کشاورزي و خانه، به پیشنهاد مشترك وزارتآیین نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه از ابالغ این قانون-2تبصره 

سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تایید 

  رسد.می

اي که با پیشنهاد نامهها بر اساس آیینداران است و پس از کسر هزینهداران متعلق به حقابهدرآمد ناشی از فروش حقابه حقابه-ب

  شود.ها توزیع میرسد بین آنوزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران می

حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، به منظور  61ماده 

چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصالح الگوي مصرف بر اساس استانداردهاي تغذیه، گسترش هاي روغنی، برنج، دانه

هاي امنیت غذایی و ارتقاي ارزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي مالحظات ساختکشاورزي صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیر

  توسعه پایدار اقدامات زیر انجام شود:

پس از پنج سال  )60وري (راندمان) آبیاري بخش به حداقل شصت درصد (%در صورت تامین منابع در بودجه ساالنه ارتقاي بهره-1

ها و هاي تجهیز و نوسازي، توسعه شبکه، زهکشیاز تصویب این قانون از طریق اجراي عملیات زیربنایی آب و خاك از جمله طرح

  نژادي و استمرار آن در سنوات بعديزراعی و بههاي نوین آبیاري و اجراي عملیات بهروش

اساس الگوي کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر -2

  غیردولتی

  وري مصرف آب در بخش کشاورزي و افزایش تولید محصول به ازاي واحد حجم مصرفیارتقاي شاخص بهره-3

  )1396-1400( کشورقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  -4-3

و دولت را موظف به اعمال بودجه سالیانه به  به مسائل محوري برنامه اشاره دارد 2ساله ششم ماده برنامه پنجدر بررسی قوانین 

نماید. هاي مطرح شده میها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزههاي) مرتبط با آنهاي (پروژهطرح

  اهبردي در مورد آب و محیط زیست است.اولین محور مسئله برنامه، موضاعات خاص ر

نظام پولی و بانکی -3بودجه و مالیه عمومی؛ -2اقتصاد کالن؛ -1محور موضوعی  20قوانین برنامه ششم توسعه کشور در  در ادامه

پذیر؛ اقشار آسیباي، توسعه روستایی و توانمندسازي توازن منطقه-5سازي و مناطق آزاد؛ محیط کسب و کار، خصوصی-4و تامین مالی؛ 

حمل -11انرژي، صنعت و معدن؛ -10محیط زیست و منابع طبیعی؛ -9آب؛ -8کشاورزي؛ -7نظام اداري، شفافیت و مبارزه با فساد؛ -6
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سالمت، بیمه، زنان و -14؛ ارتباطات و فناوري اطالعات-13آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوري؛ -12و نقل و مسکن؛ 

سیاسی، دفاعی -18فرهگ، هنر و ورزش و  -17امور ایثارگران؛  -16هاي اجتماعی؛ ه اجتماعی، امور حمایتی و آسیببیم -15خانواده؛ 

) فراوانی تعداد ماده قانون برنامه توسعه در 2ارائه شده است. شکل ( نظارت و ارزشیابی برنامه-20حقوقی و قضایی و -19؛ و امنیتی

عنوان مسئله محوري در موضوعات دهد. تفکیک محورهاي موضوعی برنامه ششم را نشان میکشور را به مدیریت منابع آب زمینه 

 با این وجود است و از نقاط قوت برنامه ششم است. در مسئله مدیریت منابع آب گذاران توسعه کشورنشان از درك ضرورت سیاستآب 

در محور شود. کشور مشاهده نمی پایدار منابع آبمحور موضوعی ماده قانونی در زمینه توسعه  15شود در طور که مشاهده میهمان

اي در زمینه آب، برق و گاز پرداخته ها و سازمان آب و فاضالب را به حمایت تعرفهنیز شهرداري 92و ورزش در ماده فرهنگ و هنر 

هاي علمیه هاي دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهاً مذهبی اقلیتها، اماکن صرفمساجد، مصلینیز تبصره الف  95است و ماده 

وساز فقط براي هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارش ساختشامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداري از پرداخت هزینه

بع طبیعی یک ماده قانونی، آب سه دو ماده قانونی، محیط زیست و منا دارد. در محور انرژي، صنعت و معدنفضاي اصلی معاف می

هاي قانونی در این محورها، در ادامه ضمن استخراج مادههاي مختلف وجود دارد که ماده قانونی و کشاورزي چهار ماده قانونی و تبصره

  در مواد قانونی شناسایی شده است. تکالیف قانونی و کنشگران مسئول و همکار

  
  در محورهاي موضوعی برنامه ششم توسعه کشورمدیریت منابع آب ) فراوانی قوانین 2شکل (
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انرژي، محورهاي موضوعی مرتبط با مدیریت منابع آب -غذا-در ادامه به منظور تحلیل ساختار حکمرانی آب مبتنی بر همبست آب 

محور شناسایی شده  5ماده قانون در برنامه ششم توسعه کشور در  20انرژي در نظر گرفته شد و -غذا-مبتنی بر همبست منابع آب

مدیریت منابع نهاد/ سازمان به عنوان کنشگران   32 مسئولیت و وظیفه قانونی و 70 است. با توجه به متن قوانین برنامه ششم توسعه؛

و نیز قوانین آب برنامه با توجه به واژه هاي قانونی کشور شناسایی شد. استخراج ماده انرژي-غذا-آب کشور مبتنی بر همبست آب

هاي قانونی را به ) ماده4جدول ( مد نظر قرار گرفته شده است. انرژي-غذا-مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر همبست آبتوسعه 

  تفکیک محورهاي موضوعی و کنشگران مسئول و همکار در برنامه ششم توسعه را ارائه کرده است. 

  هاي موظفهاي قانونی سازمانقوانین برنامه ششم توسعه بر مبناي تکالیف و همکاري ) 4(جدول 

  قانون
تکالیف قانونی محور 

  برنامه

هاي موظف و سازمان

  همکار

تکالیف قانونی محور 

  برنامه

هاي موظف و سازمان

  همکار

  هاي قانونی محور برنامه توسعه بخش کشاورزيقوانین، تکالیف و همکاري

  31ماده 

  وزارت جهاد کشاورزي  توسعه کشاورزي حفاظتی
افزایش تولید محصوالت 

  راهبردي
  وزارت جهاد کشاورزي

خرید تضمینی محصوالت 

کشاورزي و جبران خسارت تاخیر 

  نظام بانکی

 -وزارت جهاد کشاورزي

  بانک کشاورزي

فراهم نمودن امکانات 

  مصرف بهینه سموم
  وزارت جهاد کشاورزي

در انجام گذاري سرمایه

  تحقیقات کشاورزي

-وزارت جهاد کشاورزي

  شرکت هاي دانش بنیان

ایجاد ردیف مستقل پرداخت 

  خسارت به کشاورزان
  دولت

  توسعه کشت محصوالت سالم
اداره ملّی -جهاد کشاورزي

  استاندارد

ممنوعیت مصرف محصوالت 

  تراریخته مواد غذایی
  مجلس شوراي اسالمی

پرداخت تسهیالت بخش 

  کشاورزي
      دولت

      شرکت بازرگانی دولتی ایران  گذاريتنظیم بازار و قیمت  32ماده 

  33ماده 

  جهاد کشاورزي -دولت  هاي صادراتیپرداخت مشوق  بانک کشاورزي-دولت  گذاري بخش کشاورزيسرمایه

درصد بیمه اجباري  50پرداخت 

  دام
  دولت

گذاري بخش سرمایه

  کشاورزي
  بانک کشاورزي-دولت

بخشودگی جرایم وام کشاورزان 

  خسارت دیده

-بانک ها-جهاد کشاورزي

  فرمانداري

پخش برنامه هاي آموزشی، 

  ترویجی مدیریت مصرف آب
  صدا و سیما-جهاد کشاورزي

  34ماده 
اجراي ضوابط و مقررات 

  بهداشتی

مان ساز-جهاد کشاورزي

  وزارت بهداشت-دامپزشکی
    

  محور برنامه توسعه بخش آبهاي قانونی قوانین، تکالیف و همکاري

  35ماده 

افزایش عملکرد در واحد سطح 

و افزایش بهره وري تولید 

  محصوالت

  دولت
هاي نوین توسعه روش

  آبیاري
  دولت

ها و حمایت از توسعه گلخانه

بازچرخانی آب و مدیریت آب 

  مجازي

  دولت

طراحی و اجراي الگوي 

کشت با تاکید بر محصوالت 

  راهبردي

  دولت

  دولت  زیرساخت پرورش آبزیان  دولت  و مرمت و الیروبی قنات احیا

  دولت  زیرساخت پرورش آبزیان
برق دار کردن چاه هاي 

  کشاورزي
  دولت
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  قانون
تکالیف قانونی محور 

  برنامه

هاي موظف و سازمان

  همکار

تکالیف قانونی محور 

  برنامه

هاي موظف و سازمان

  همکار

  دولت  نصب کنتور هوشمند آب
استفاده از آب استحصالی 

  سدها
  دولت

تخصیص آب مطابق الگوي 

  کشت
  وزارت نیرو

- تغییر ساختار مصرف شرکت

  هاي فوالدي، الیاژي
  دولت

  تامین، طراحی آب شیرین کن  36ماده 

جهاد -وزارت نیرو

- شرکت-هادانشگاه-دانشگاهی

  هاي دانش بنیان

توسعه گردشگري با دریافت 

عوارض حاصل از چشمه هاي 

  آب معدنی و درمانی

شوراي -شهرداري و دهیاري

  اسالمی شهر و روستا

  37ماده 

افزایش پوشش شبکه آب و 

  فاضالب
  پساب استحصالیواگذاري   دولت

-سرمایه گذار خصوصی

  هاي بین المللیسازمان

فروش پساب فاضالب و 

  استفاده در طرح هاي فاضالب 
      دولت

  هاي قانونی محور برنامه توسعه بخش محیط زیست و منابع طبیعیقوانین، تکالیف و همکاري

  38ماده 

  دولت  هاي کشورمدیریت تاالب
هاي نظارت بر اجراي طرح

  مدیریت پسماندجامع 

سازمان محیط -دولت

  شهرداري و دهیاري-زیست

  ها و حریقمدیریت جنگل

ازمان حفاظت از س-دولت

هاي دستگاه-محیط زیست

  هاسازمان جنگل -انتظامیمینظا

تکمیل و اجراي تاسیسات 

  مدیریت پساب فاضالب

سرمایه گذار بخش -دولت

  خصوصی

اقدامات سیاسی، اقتصادي براي 

هاي مشترك حقابه رودخانهافزایش 

  و مرزي

  برنامه مدیریت سبز  دولت

نهادهاي عمومی -دولت

سازمان -وزارت نیرو -غیردولتی

  حفاظت محیط زیست

  تبدیل پسماند به کود
-بخش خصوصی -دولت

  شهرداري

حفاظت از جنگل و دام و 

  مراتع
  جوامع محلی-دولت

حفاظت و مدیریت مناطق 

  چهارگانه محیط زیست

جوامع -محیط زیست سازمان

  هاي مردم نهادسازمان-محلی
    

  هاي قانونی محور برنامه توسعه بخش انرژي، صنعت و معدنقوانین، تکالیف و همکاري

  هاهدفمند کردن یارانه  39ماده 
-یارانه سازمان هدفمندي

  دولت
    

  دولت  توسعه صنعت هوا فضا  40ماده 
مقابله با شرایط اضطراري 

  هسته ايتاسیسات انرژي 

- وزارت-سازمان انرژي اتمی

پدافند -امور خارجهوزارت -دفاع 

  غیرعامل

  41ماده 
مقابله با شرایط اضطراري 

  تاسیسات انرژي هسته اي

وزارت -سازمان انرژي اتمی

پدافند -امور خارجهوزارت -دفاع 

  غیرعامل

    

  42ماده 
حمایت و مساعدت استفاده از 

  ظرفیت هواپیماسازي
      دولت-بخش خصوصی

  43ماده 

توسعه و ارتقا جایگاه بخش 

  معدن

  

وزارت صنعت، معدن تجارت، 

  نیروي انتظامی-بخش خصوصی
    

  44ماده 

افزایش ارزش افزوده بخش 

کاهش شدت مصرف انرژي -انرژي

  و کاهش تلفات بخش ساختمان

راه و -وزارت نیرو

  وزارت نفت-شهرسازي

تسهیالت براي ایجاد ظرفیت 

میعانات پاالیش نفت خام و 

  گازي

سرمایه گذار بخش -دولت

  غیردولتی
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  قانون
تکالیف قانونی محور 

  برنامه

هاي موظف و سازمان

  همکار

تکالیف قانونی محور 

  برنامه

هاي موظف و سازمان

  همکار

موافقت اصولی براي ایجاد 

  نیروگاه
  وزارت نفت-وزارت نیرو

افزایش ظرفیت تولید 

  محصوالت پاالیشی

وزارت -وزارت نفت-دولت

- سرمایه-صنعت معدن و تجارت

  گذار بخش غیردولتی

  برنامه طرح جامع انرژي کشور  45ماده 
 -وزارت نیرو –وزارت نفت 

  هاهمکاري سایر دستگاه
    

  46ماده 

طرح جایگزینی محصوالت کم 

  بازده صنعتی

وزارت صنعت معدن و 

  وزارت نفت-وزارت نیرو-تجارت

قانون رفع موانع تولید رقابت 

  پذیر با افزایش نرخ ارز
  دولت

زیرساخت نرم افزاري بدون 

  حضور نیروي انسانی

محاکم -شهرداري 

سازمان ثبت اسناد و -دادگستري

  امالك کشور

  کاهش قاچاق
مجلس شوراي -دولت

  با همکاري سایر قوا-اسالمی

  نوسازي و بازسازي صنایع
-صنعت، معدن و تجارت

  دولت
  دولت  تقویت صادرات غیرنفتی

  بکارگیري نیروي بومی استانی  47ماده 

-وزارت نفت-وزارت نیرو

نهادهاي  -سازمان انرژي اتمی

  غیردولتی

    

  48ماده 

مهار و کنترل گازهاي همراه 

  تولید ومشعل در کلیه میادین نفتی
  بخش غیردولتی-مردم

رسانی به خدمات سوخت

  هاکشتی
  بخش غیردولتی

ها و پذیرش ارتقا آگاهی

  اجتماعی برق هسته اي
  افزایش توان تولید برق  سازمان انرژي اتمی ایران

موسسات -وزارت نیرو

تعاونی و -غیردولتیعمومی 

  خصوصی

ارتقا توان علمی، فناوري و 

  نوآوري در صنعت نفت

-مجلس شوراي اسالمی

هاي تابعه شرکت-وزارت نفت

  صنعت نفت

گذاري در اکتشاف، سرمایه

  تولید و بهره برداري

شرکتهاي -وزارت نفت

  خصوصی و نهادهاي غیردولتی

فرهنگ جهادي در ایجاد ارزش 

و... به ویژه در  افزوده، تولید ثروت

  هاي علمی، آموزشی و رسانهمحیط

      دولت

  49ماده 
اقدامات در راستاي تشکیل بازار  

  برقاي منطقهو ایجاد قطب 
      دولت

  50ماده 
افزایش سهم نیروگاه هاي 

  تجدیدپذیر و پاك

سرمایه گذاري بخش -دولت

  غیردولتی
    

  انرژي-غذا-آبآب مبتنی بر همبست توسعه حکمرانی تحلیل شبکه  -5

هاي ماتریس شبکه همکاري در نظر گرفته ها یا نهادهاي مکلف و مسئول به عنوان سطرها و ستونمنطبق با این قوانین، سازمان

اند، استخراج شد. تعداد دفعات ها یا نهادهایی که مکلف به همکاري با یکدیگر شدهشدند. با توجه به هر ماده یا تبصره قانونی، سازمان

هاي ماتریس شبکه همکاري وارد محاسبات شدند. با استفاده از نرم افزار ها و نهادها به عنوان ارزش سلولهمکاري بین سازمان

Ucinet هاي مربوطه به کمک نرم افزار میزان مرکزیت درجه  و مرکزیت بینابینی محاسبه شده و سپس شبکهNetdraw  ترسیم

هاي ها یا نهادها و ارتباطات را تکالیف قانونی مشترك میان آنها تشکیل دادند که بیانگر همکاريمانها، نقاط را سازشدند. در این شبکه

بایست با حقوق تمام کنشگران شبکه متوازن باشند. کارایی یک شبکه مستلزم وجود هماهنگی در قدرت نهادي است که میقانونی می

  دهد.توسعه منابع آب غذا انرژي را ارائه می) ذي نفعان درگیر و مکلف در قوانین 5باشد. جدول (
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  غذا، انرژي  مبتنی بر همبست آب، منابع آب مدیریتنام سازمان/ نهاد درگیر و مکلف در قوانین برنامه توسعه ) 5(جدول 

 نام سازمان/ نهاد نام سازمان/ نهاد نام سازمان/ نهاد نام سازمان/ نهاد

هاي دانش بنیانشرکت بانک کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي  اداره ملّی استاندارد 

 سازمان انرژي اتمی صدا و سیما مجلس شوراي اسالمی دولت

قوه قضائیه و محاکم  فرمانداري

  دادگستري

هاي مردم نهادسازمان  وزارت نیرو 

هادانشگاه المللیهاي بینسازمان بخش خصوصی شوراي اسالمی شهر و روستا   

زیستسازمان حفاظت از محیط شهرداري و دهیاري هاي نظامی و دستگاه 

 انتظامی

 سازمان دامپزشکی

سازمان هدفمند کردن  وزارت بهداشت، درمان نهادهاي عمومی غیردولتی مردم و جوامع محلی

 یارانه

 وزارت دفاع وزارت امور خارجه سازمان ثبت اسناد و امالك سازمان انرژي اتمی

سازمان پدافند 

 غیرعامل

 وزارت نفت وزارت راه و شهرسازي وزارت صنعت، معدن تجارت

 

  ریزي توسعه و تکالیف و وظایف قانونی چند نکته مهم وجود دارد:  ها و نهادهاي درگیر برنامهدر بررسی قوانین و سازمان

شده است، با این وجود در قوانین  گذاري از مرحله رقابت وارد مرحله کمیابیبا توجه به آن که منابع آب کشور در فرآیند به اشتراك

هاي حل مناقشه در مدیریت منابع مشترك هاي کلی راهکارهایی جهت پیشگیري از تضاد و مناقشه و مکانیزمبرنامه توسعه و سیاست

شدید گذاري بی رویه و قوانین مبهم در نظام حکمرانی آب ایران چالشی است که پیچیدگی مسئله را تبینی نشده است. قانونپیش

و  "دولت "هاي نامشخص و کالنی همچون هاي موظف نامکند. عالوه بر قوانین مبهم که نیازمند تفسیر هستند، در میان سازمانمی

تواند موجب اختالل در هماهنگی و خورد که این عدم شفافیت میدر متن قانون برنامه به وفور به چشم می "هاي اجراییدستگاه "

نهادهاي  "بر آن در موضوعات مختلف از ادبیات متفاوتی براي بیان نهادها استفاده شده است. به عنوان نمونه  پاسخگویی شود. عالوه

سازي و در عین حال عدم . این عدم یکسان "بخش غیردولتی "و  "بخش خصوصی "و یا  "نهادهاي عمومی "و  "عمومی غیردولتی

هاي میان سازمان شود. در بخش انجام وظایف و در نتیجه در ارتباطات و همکاري هایی درتواند منجر به بروز ناهماهنگیشفافیت می

هایی جهت کاهش شدت مصرف طراحی شده است، اما در بخش کشاورزي تمرکز انرژي و در بخش آب به طور مشخص برنامه

د غذایی و تقاضاي محصوالت هاي توسعه بر محور افزایش عرضه است و در خصوص مدیریت تقاضا و کاهش شدت مصرف موابرنامه

که تامین مالی و ردیف بودجه قوانین برنامه توسعه به طور مشخص وجود کشاورزي موضوع و محوري دیده نشده است. نکته دیگر آن

ب گذاران حکمرانی آانرژي در قوانین برنامه توسعه نیازمند توجه جدي سیاست-غذا-بست آبندارد. در نهایت عدم توجه به رویکرد هم

  کشور است.

هاي مردم نهاد، جوامع محلی و صدا و سیما در مواد قانونی با سازمان حفاظت از محیط زیست و همکاري بخش خصوصی، سازمان

گذاران به نقش این نهادها در توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور است ریزان و قانونوزارت جهادکشاورزي نشان دهنده اعتقاد برنامه
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ها و جهاد دانشگاهی در محورهاي هاي دانش بنیان، دانشگاهشود. همچنین اشاره به همکاري شرکتبرنامه تلقی میکه نقطه قوت این 

اي اگر چه بسیار کم رنگ ظاهر شده است  اما ذکر نام آنها اعتقاد به دانش بنیان بودن فرآیند توسعه و بکارگیري متخصصین توسعه

هاي تحلیل شبکه اجتماعی است. در ادامه به تحلیل ساختار حکمرانی آب با توجه به یافته علمی در کشور از دیگر نقاط قوت برنامه

  تشریح شده است.

تکلیف و وظیفه قانونی و تشکیل ماتریس شبکه  70ریزي توسعه موظف و مکلف قانونی و سازمان و نهاد درگیر برنامه 32بر اساس 

هاي مکلف ماده مربوطه وارد ماتریس ن شد، در هر ماده یا تبصره قانونی، سازمانطور که عنواهمکاري در نظر گرفته شده است. همان

- ) نشان دهنده شبکه همکاري3هاي این ماتریس وارد محاسبات شدند. شکل (شده و تعداد دفعات این همکاري به عنوان ارزش سلول

وري در سطح آب، غذا و انرژي و افزایش بهرههاي قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار در خصوص هدف حفاظت کمی و کیفی 

ها و نهادهاي درگیر مسئله اگر چه از وضعیت ظاهري نشان از یک ملّی منطبق با برنامه ششم توسعه است. شبکه ارتباطی بین سازمان

باطات حاکم است یا ها بر اساس موضوعات همکاري است. اما اینکه اصول شبکه نیز بر این ارتشبکه همکاري ارتباطی میان سازمان

  هاي مربوطه و تفسیر و تحلیل نتایج مشخص خواهد شد. خیر، پس از محاسبه شاخص

  
شبکه همکاري قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار اهداف توسعه منابع آب غذا و انرژي در سطح ملی منطبق با  )3(شکل 

  برنامه ششم توسعه
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  انرژي -غذا-بر همبست آبتوسعه حکمرانی آب مبتنی تحلیل شبکه  -5-1

ها و نهادهاي درگیر شبکه همکاري توسعه پس از ترسیم شبکه همکاري میان ذینفعان، مرکزیت درجه و مرکزیت بینابینی سازمان

) مقادیر بدست آمده براي مرکزیت درجه و بینابینی نرمال شده هر یک از نهادها و 6غذا و انرژي محاسبه گردید. جدول (-آب

ها، دهد. قابل ذکر است بانک مرکزي کنشگر ایزوله در این شبکه است. براي تحلیل و ترسیم شبکهدرگیر را نشان می هايسازمان

ها به ها نیز با تبدیل ماتریساي محاسبه شد. ترسیم شبکههاي دادهشده و تحلیل UCINETها در قالب ماتریس وارد نرم افزار داده

   صورت گرفته است.NetDraw ار ها و با استفاده از نرم افزگراف

  هاي موظف به قوانین برنامه توسعه ششمشده شبکه همکاري سازمان مرکزیت درجه و بینابینی نرمال ) 6جدول (

 نهاد/سازمان
مرکزیت 

 درجه

مرکزیت 

 بینابینی
 نهاد/سازمان

مرکزیت 

 درجه

مرکزیت 

 بینابینی

34/0 وزارت جهاد کشاورزي  54/0 125/0 بانک کشاورزي   53/0  

63/0 دولت  78/0 063/0 مجلس شوراي اسالمی   22/0  

031/0 فرمانداري  022/0 063/0 صدا و سیما   09/0  

-جهاد دانشگاهی و دانشگاه

 ها
063/0  3/0  

شوراي اسالمی شهر و 

 روستا
031/0  53/0  

094/0 شهرداري و دهیاري  48/0 286/0 سازمان محیط زیست   22/0  

156/0 مردم و جوامع محلی  42/0  
نهادهاي عمومی 

 غیردولتی
438/0  09/0  

125/0 سازمان انرژي اتمی  13/0 063/0 وزارت راه و شهرسازي   28/0  

094/0 سازمان پدافند غیرعامل  1/0  
وزارت صنعت، معدن 

 تجارت
25/0  25/0  

063/0 سازمان ثبت اسناد و امالك  54/0 031/0 اداره ملّی استاندارد   36/0  

هاي دانش بنیانشرکت  094/0  1/0 5/0 سازمان انرژي اتمی   13/0  

063/0 قوه قضائیه و دادگستري  4/0 531/0 وزارت نیرو   5/0  

063/0 وزارت بهداشت، درمان  57/0 المللیهاي بینسازمان   031/0  031/0  

313/0 بخش خصوصی  51/0 063/0 سازمان دامپزشکی کشور   063/0  

هاي نظامی و دستگاه

 انتظامی
125/0  2/0  

هدفمند کردن سازمان 

 یارانه
031/0  031/0  

هاي مردم نهادسازمان  063/0  04/0 094/0 وزارت دفاع   053/0  

125/0 وزارت امور خارجه  42/0 5/0 وزارت نفت   6/0  
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  هاي موظف به قوانین برنامه توسعه ششم) مرکزیت درجه شبکه همکاري سازمان4شکل (

  

  

0.34

0.63

0.031

0.063

0.094

0.156

0.125

0.094

0.063

0.094

0.063

0.063

0.313

0.125

0.063

0.125

0.125

0.063

0.063

0.031

0.281

0.438

0.063

0.25

0.031

0.531

0.031

0.063

0.031

0.094

0.5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

وزارت جهاد کشاورزي

دولت

فرمانداري

هاجهاد دانشگاهی و دانشگاه

شهرداري و دهیاري

مردم و جوامع محلی

سازمان انرژي اتمی

سازمان پدافند غیرعامل

سازمان ثبت اسناد و امالك  

هاي دانش بنیانشرکت

قوه قضائیه و دادگستري

وزارت بهداشت، درمان  

بخش خصوصی

هاي نظامی و انتظامیدستگاه

هاي مردم نهادسازمان

وزارت امور خارجه

بانک کشاورزي

مجلس شوراي اسالمی

صدا و سیما

شوراي اسالمی شهر و روستا

سازمان محیط زیست

نهادهاي عمومی غیردولتی

وزارت راه و شهرسازي

وزارت صنعت، معدن تجارت

اداره ملّی استاندارد

وزارت نیرو

المللیهاي بینسازمان

سازمان دامپزشکی کشور

سازمان هدفمند کردن یارانه

وزارت دفاع  

وزارت نفت  
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  تحلیل شبکه حکمرانی منابع آب بر مبناي مرکزیت درجه  -5-2

دهد و بیشتر بودن آن نشان دهنده نفوذ بیشتر تعداد ارتباطات وارد شده به هر کنشگر را نشان می مرکزیت درجه شبکه همکاري

داشته باشند. این کنشگرها به هاي بهتري توانند موقعیتکنشگر است. کنشگرهایی که که روابط بیشتري با سایر کنشگرها دارند، می

توانند به طور کلی بیشتر به منابع شبکه دسترسی داشته باشند و از آنها استفاده کنند. در نتیجه برقراري ارتباطات دلیل روابط زیادشان می

از این واسطه بودن توانند کنند و میزیاد، این کنشگرها اغلب به عنوان شخص ثالث و واسطه در تبادل بین دیگران ایفاي نقش می

سود ببرند؛ بنابراین یکی از معیارهاي بسیار کارآمد مرکزیت و پتانسیل قدرت کنشگرهاي شبکه همکاري براساس مرکزیت درجه است. 

و  "بخش خصوصی"، "وزارت نفت"، "وزارت صنعت، معدن تجارت"، "وزارت نیرو"شود، ) مشاهده می5همانطور که در شکل (

ها نشان دهنده میزان درجه مرکزیت هر یک از اند. اندازه گرهدر هسته مرکزي قدرت قرار گرفته "محیط زیستسازمان حفاظت از "

  باشد. هر چه دایره گره بزرگتر باشد، میزان تمرکز قدرت در شبکه در نهاد مربوطه بیشتر است.نهادها در شبکه می

  
  ر اهداف توسعه منابع آب غذا و انرژي بر مبناي مرکزیت درجهشبکه همکاري قانونی میان نهادهاي مسئول و همکا) 5(شکل 
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  تحلیل شبکه حکمرانی منابع آب بر مبناي مرکزیت بینابینی   -5-3

نیز محاسبه شد. بر این اساس کنشگران داراي مرکزیت بینابینی بیشتر، داراي قدرت بیشتر  مرکزیت درجه بینابینی نهادهاي همکار

شود دولت، وزارت نیرو، وزارت جهاد ) مشاهده می6بیشتري به آن ها وابسته هستند. همانطور که در شکل ( باشند؛ زیرا کنشگرانمی

ها نشان دهنده میزان درجه مرکزیت بینابینی کشاورزي و وزارت نفت بیشترین مرکزیت بینابینی را در سطوح قدرت دارند. اندازه گره

  گره بزرگتر باشد، میزان تمرکز قدرت در شبکه در نهاد مربوطه بیشتر است. هر یک از نهادها در شبکه است. هر چه دایره 

جایگاه باالي قدرت را در  "زارت نیرو"دهد و ورا نشان می "دولت"هاي درجه و بینابینی غالب قدرت در بررسی مجموع مرکزیت

-داراي نقش هماهنگ "اظت از محیط زیست کشورسازمان حف"هاي همکار در شبکه تکالیف قانونی، مقام بعدي دارد. در میان سازمان

باید قدرت باالتري نسبت به سایرین داشته باشند. اما  "سازمان حفاظت از محیط زیست کشور"کننده و نظارتی است. بر این اساس، 

باط قانونی ضعیف رسد این است که این سازمان داراي قدرتی هم تراز سایرین است و همچنین ارتآنچه در این شبکه نقص به نظر می

دهد نشان می "وزارت نفت"و  "جهاد کشاورزي"و  "وزارت نیرو"و صاحبان قدرت همچون  "سازمان حافظت از محیط زیست"میان 

که به مسئله مهم هماهنگی و نظارت در بخش مدیریت منابع آب قانون توسعه برنامه ششم توجه نشده است که ممکن است دوباره 

ها در شبکه و هاي نادرست اعمال شده در بخش آب از نتایج مهم این چیدمان نامناسب دستگاهها و مدیریتها، موازي کاريکاري

 "هاي دانش بنیانشرکت"و  "هادانشگاه"، "وزارت علوم تحقیقات و فناوري"عدم توجه کافی به نقش  روابط ناکافی میانشان باشد.

  گذاري منابع در کشور است.گرایی در شبکه سیاستبه تخصصدر شبکه تکالیف قانونی نشان دهنده توجه ناکافی 

  
شبکه همکاري قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار اهداف توسعه منابع آب غذا و انرژي براساس مرکزیت  )6(شکل 

  بینابینی 
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   انسجامتحلیل شبکه حکمرانی منابع آب بر مبناي شاخص تراکم و  -5-4

) 7رود. شکل (هاي مختلف شبکه به کار میبراي بررسی تراکم ارتباطات شبکه در بخش شبکه ايشاخص تراکم و نمایش دایره

انرژي و منابع طبیعی و محیط زیست را نشان -غذا-هاي آباي شبکه تکالیف قانونی بر اساس اهداف توسعه بخشنمایش دایره

کند. به کمک هاي انفرادي، کل شبکه را توصیف میدهد. شاخص تراکم روش سنجش شبکه است که بیشتر به جاي توصیف گرهمی

هاي شبکه را بررسی کرد. به طور کلی تراکم شبکه، عددي است که در توان چگونگی و انسجام روابط کلی میان گرهسنجه تراکم، می

شتر است و هر چه به گیرد. هر چه نمره تراکم شبکه به یک نزدیکتر باشد؛ نشان دهنده تراکم بیمحدوده بین صفر و یک قرار می

دهد. با استفاده از سنجه تراکم، چگونگی و همچنین انسجام روابط سمت صفر نزدیکتر باشد، سستی و گسستگی شبکه را نشان می

ها پیوندهاي بیشتري در شبکه شود؛ به این معنا که هر چه میانگین تراکم شبکه زیاد باشد، گرههاي شبکه بررسی میکلی میان گره

  دهد.ارتباطات نزدیکی با یکدیگر دارند؛ بنابراین پیوند میان گروهی در یک شبکه، تراکم و شدت را افزایش می داشته و

شود شبکه طور که مشاهده میتوان گفت شبکه تا حدودي گسسته است و همان) می0,14با توجه به مقدار تراکم شبکه (حدود 

صدا و "اشد. برخی از کنشگران شبکه تنها یک مورد همکاري دارند واحدهایی نظیر بارتباط و همکاري از انسجام کافی برخوردار نمی

جهاد دانشگاهی "، "هاي دانش بنیانسازمان"، "المللیهاي بینسازمان"، "هاي مردم نهادسازمان"، "مجلس شوراي اسالمی"، "سیما

با وجود نقش به سزایی که  "مردم و جوامع محلی"، "روستاشوراي اسالمی شهر و "، "هاسازمان هدفمندکردن یارانه"، "هاو دانشگاه

 "بانک مرکزي"توانند داشته باشند اما قدرتی در شبکه براي آنها وجود ندارد. عالوه بر آن اي میهاي توسعهدر پیشبرد اهداف برنامه

برد. صورت همکار هدفی را بیش نمی ها بهباشد و در شبکه همکاري با هیچ یک از سازماننیز سازمان ایزوله شده این شبکه می

وزارت "، "وزارت نفت"، "بانک کشاورزي"و نیز  "سازي یارانهسازمان هدفمند"حداقل انتظاري که جود دارد رابطه همکاري بین 

  ردد.گذاري و تخصیص یارانه و دیگر مسائل اقتصادي انسجام شبکه تقویت گو وزارت کشاورزي ایجاد گردد تا در اصول قیمت "نیرو

  
نمایش دایره اي شبکه همکاري قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار اهداف توسعه منابع آب غذا و انرژي بر ) 7( شکل

  اساس مرکزیت درجه
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  فاصله ژئودزیکتحلیل شبکه حکمرانی منابع آب بر مبناي  -5-5

جهت سنجش سرعت همکاري و گردش منابع و اطالعات در شبکه از میانگین کوتاهترین فاصله بین یک جفت  فاصله ژئودزیک

شود. هر چه میانگین فاصله ژئودزیک بر اساس کوتاهترین مسیرها کاهش یابد، سرعت گردش اطالعات در بین کنشگر استفاده می

یابد. همچنین این امر سبب می شود که زمان کمتري جهت هماهنگ ش مینهادها بیشتر شده و اتحاد بین دست اندرکاران نهادي افزای

ساختن نهادها براي مدیریت یک منبع مشخص صرف شود و دست اندرکاران با سرعت بیشتري به یکدیگر دسترسی خواهند داشت و 

ه فاصله ژئودزیک بیشتر باشد سبب اي دارد. هر چه فاصلهاي جمعی نهادها اهمیت ویژهدر نهایت این امر در اعتمادسازي و فعالیت

شود که منابع و اطالعات در شبکه با سرعت متوسطی انتشار یابد. بنابراین به دلیل اتحاد متوسط میان نهادها، هماهنگ ساختن می

اشد. می ب 2,6دست اندرکاران نهادي در مدیریت مشارکتی منابع آب با صرف زمان همراه خواهد شد. متوسط فاصله ژئودزیک شبکه 

دهد. واحدهایی که از میزان میانگین فاصله بیشتر هستند نیاز به هاي ژئودزیک شبکه را نشان میمیزان فراوانی فاصله )7(جدول 

  تقویت همکاري در شبکه دارند. 

 هاي ژئودزیک شبکهمیزان فراوانی فاصله ) 7(جدول 

  نسبت  فراوانی  فاصله ژئودزیک  نسبت  فراوانی  فاصله ژئودزیک

1  122  116/0  4  139  132/0  

2  320  303/0  5  33  031/0  

3  347  329/0  6  95  090/0  

هاي شرکت"شود طور که مشاهده میدهد. همان) شبکه همکاري مکلفان قانونی را بر اساس فاصله ژئودزیک نشان می8شکل (

فاصله بسیاري تا کانون قدرت دارند و همچنین  که نقش کلیدي در توسعه،عالوه بر آن "ها و جهاد دانشگاهیدانشگاه"و  "بنیاندانش

نیز با توجه به بزرگترین مصرف کننده منابع در کشور از دایره قدرت دور مانده است. با توجه به اهمیت  "وزارت جهاد کشاورزي"

اي تقویت اي توسعههمصرف منابع آب در بخش کشاورزي و تولید غذا در کشور کاهش این فاصله و افزایش دامنه همکاري در برنامه

وزارت صنعت، معدن و "، "وزارت نیرو"، "وزارت نفت"باشد. نزدیکی ژئودزیک بین واحدهاي کننده ساختار دستیابی به اهداف می

نشان از تبادل و گردش سریع  "دولت"و  "جوامع محلی"و  "هاي مردم نهادسازمان"و  "سازمان حفاظت از محیط زیست"و  "تجارت

- هاي دانششرکت"و  "جهاد دانشگاهی"و نیز  "وزارت جهاد کشاورزي"ي در شبکه است. بنابراین تقویت همکاري اطالعات همکار

نیز از دیگر اعضاي  "وزارت دفاع و پدافند غیرعامل"، "سازمان ثبت اسناد و امالك"به صورت جدي باید در نظر گرفته شود.  "بنیان

  ک در شبکه ممکن است ایجاد تاخیر کنند.ها به دلیل فاصله ژئودزیشبکه که در همکاري
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  هاي ژئودزیک شبکه همکاري قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار اهداف توسعه منابع آب غذا و انرژيمیزان فراوانی فاصله )8(شکل 

  نقاط برشیتحلیل شبکه حکمرانی منابع آب بر مبناي  -5-6

شود. اهمیت این نقاط براي تعیین ساختار شبکه به دو بخش غیر متصل تبدیل مینقاطی هستند که با حذف آنها، نقاط برشی شبکه 

پذیر شبکه و هاي آسیبهاي ارتباطی میان بخشباشد. در واقع نقاط برشی، پلپذیر شبکه و نقش آفرینان کلیدي میهاي آسیببخش

پذیري بیشتر یک شبکه و کاهش یکپارچگی آن است ها بیشتر باشد، نشان دهنده بخش نقش آفرینان کلیدي است و هر چه تعداد آن

  دهد.) نقاط برشی شبکه همکاري قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار برنامه توسعه کشور را نشان می9شکل (
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  نقاط برشی شبکه همکاري قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار اهداف توسعه منابع آب غذا و انرژي )9(شکل 

نقاط برشی این شبکه هستند و به جهت  "وزارت جهاد کشاورزي"و  "بخش خصوصی"، "دولت"شود مشاهده میطور که همان

گذاران باید تمرکز ویژه به نقش ریزان و سیاستباشند. برنامهپذیر میها بسیار حائز اهمیت و آسیبدستیابی به اهداف توسعه در بخش

اي نقش کلیدي هاي توسعهاي که در منابع آب کشور دارد در برنامهبه اهمیت ویژه "رزيوزارت جهاد کشاو"آنها در شبکه داشته باشند. 

بخش "هایی درگیر خواهد شد. نقش را دارد و در صورت ضعف نهادي در این بخش مدیریت پایدار منابع آب، غذا و انرژي با چالش

با استفاده از نقش کلیدي  "دولت"اهداف را پیگیري کرد. توان پیشبرد نیز غیرقابل انکار است و با تقویت این بخش می "خصوصی

تواند در پیشبرد اهداف همکاري نقش آفرین باشد. خود در این شبکه با تعریف دقیق خود و حدود و دامنه وظیفه خود به طور شفاف می

موازي کاري و گسست شبکه همکاري  نام برده شود تنها منجر به ایجاد سردرگمی و "دولت"اما تا زمانی که به طور کالن و کلی از 

  خواهد شد.

  هاي قدرتبر مبناي کانونمنابع آب  تحلیل شبکه حکمرانی -5-7

همانطور که در  انرژي-غذا-منابع آب مبتنی بر همبست آبشبکه حکمرانی در  K-Coreبا استفاده از ابزار  هاي قدرتکانون

هستند  کنشگران اي ازترسیم شد. به طور کلی باید گفت که کانون هاي قدرت، مجموعه NetDrawشود در مشاهده می )10(شکل 

کشور. براي مشخص کردن این که کدام  منابع آبشبکه حکمرانی  تا با کنشگران دیگر تري دارندکه با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیک

کانونی قدرت در ساختار  چهارشود در شکل مشاهده می همانطور کهکنشگر عضو کدام کانون قدرت است، کنشگران هم رنگ هستند. 
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کانون قدرت شبکه با نقاط آبی رنگ شامل دولت، وزارت نیرو، وزارت نفت، بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و شبکه وجود دارد. 

وستا، فرمانداري، تجارت، نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمان حفاظت از محیط زیست تعریف شده است. شوراهاي اسالمی شهر و ر

  اداره ملّی استاندارد و صدا و سیما از کمترین قدرت در این شبکه برخوردارند.

 
  هاي تمرکز قدرت) به تفکیک سطوح گروه k-core) تمرکز قدرت (10شکل (

  شدت پیوند بین نهادهاي درگیر شبکهو اي نمودار دایرهتحلیل شبکه حکمرانی منابع آب بر مبناي  -5-8

تراکم ارتباطات در شبکه با توجه به آنکه منابع آب یک مقوله فرابخشی است، تحقق اهداف برنامه نیازمند همکاري و بررسی 

هاي زیادي است که به این مقوله در اسناد توجه شده است. اما به طور کلی میان بعضی از سازمان ها و نهاد ها این درگیري دستگاه

د ندارد که به دلیل جایگاه نامناسب آن ها در شبکه می باشد. این امر موجب توزیع نامساوي قدرت شبکه، ارتباط و همکاري قانونی وجو

هاي دیگر است. بیشترین ارتباط قانونی میان شبکه میان وزارت ها به نسبت دستگاهو در نتیجه، بیشتر شدن قدرت برخی از دستگاه

  کمترین پیوند همکاري را نسبت به سایر سازمان ها دارد.  نیرو و وزارت نفت مشاهده می شود. وزارت جهاد کشاورزي

  بررسی مجموع مرکزیت ها نشان دهنده غالب قدرت به دولت اشاره شده و  وزارت نیرو جایگاه باالي قدرت را در مقام بعدي دارد.
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 اي بر اساس مرکزیت درجه و شدت پیوند بین نهادهاي درگیر) نمودار دایره11شکل (

هاي همکار در شبکه تکالیف قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور داراي نقش هماهنگ کننده و نظارتی زماندر میان سا

است. بر این اساس، سازمان حفاظت از محیط زیست باید قدرت باالتري نسبت به سایرین داشته باشند. اما آنچه در این شبکه نقص 

قدرتی هم تراز سایرین دارند و همچنین ارتباط قانونی ضعیف میان سازمان محافظت  به نظر می رسد این است که این سازمان داراي

از محیط زیست و صاحبان قدرت همچون وزارت نیرو و جهاد کشاورزي و وزارت نفت نشان می دهد که به مسئله مهم هماهنگی و 

ن است دوباره کاري ها، موازي کاري ها و نظارت در بخش مدیریت منابع آب قانون توسعه برنامه ششم توجه نشده است که ممک

 ها در شبکه و روابط ناکافی میانشان است.مدیریت هاي نادرست اعمال شده در بخش آب از نتایج مهم این چیدمان نامناسب دستگاه

به تخصص  عدم توجه به نقش وزارت علوم، دانشگاه ها و شرکت هاي دانش بنیان در شبکه تکالیف قانونی نشان دهنده عدم توجه

  گرایی در شبکه سیاستگذاري منابع در کشور می باشد.

 

  و پیشنهاداتگیري نتیجه-6

نگر و خودمحورانه، با برهم زدن هاي نامناسب، بخشیها در سطحی فراتر با سیاستگذاريبشر امروز با سوء عملکرد خویش و دولت

هاي جهانی آب و اثبات با تشدید بحران .(OECD, 2011) اندآوردهرا فراهم آب ها و روندهاي موجود، زمینه وقوع بحران تعادل

گذاري منابع آب، این عقیده در بین متخصصان پذیرفته شده است که اي و دولت محور حاکم بر سیاستناکارآمدي رویکردهاي سازه

 ,OECD) است.، بلکه به خاطر سوء مدیریت و حکمرانی ضعیف منابع آب نیست بحران آب به دلیل کمیابی آب در طبیعت
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انرژي چارچوبی براي ایجاد یک نظام حکمرانی است که هدف -غذا-. همبست آب(Rogers et al., 2005)؛(UN, 2006)؛(2011

ریزي و حکمرانی است. بر این اساس پژوهش هاي منسجم براي برنامهآن، تسهیل مشارکت بین بخشی و بهبود و تقویت سیاست

توزیع قدرت نهادهاي مسئول و همکار بر مبناي انرژي با ارزیابی -غذا-حاضر به تحلیل ساختار حکمرانی آب متمرکز بر همبست آب

-ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور پرداخته است. در تحلیل ساختار حکمرانی آب مبتنی بر همبست آب قوانین برنامه

سعه موظف و مکلف ریزي توسازمان و نهاد درگیر برنامه 32 ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی انرژي بر مبناي برنامه-غذا

تکلیف و وظیفه قانونی در محورهاي توسع بخش آب، توسعه بخش کشاورزي، توسعه بخش محیط زیست و منابع طبیعی  70قانونی و 

ها یا نهادهاي مکلف و مسئول به عنوان سطرها و توسعه بخش انرژي استخراج گردید. منطبق با قوانین برنامه توسعه ششم، سازمان

ها یا نهادهایی که مکلف به ریس شبکه همکاري در نظر گرفته شدند. با توجه به هر ماده یا تبصره قانونی، سازمانهاي ماتو ستون

هاي ماتریس شبکه ها و نهادها به عنوان ارزش سلولاند، استخراج شد. تعداد دفعات همکاري بین سازمانهمکاري با یکدیگر شده

هاي مرکزیت درجه انی و توزیع قدرت ذینفعان درگیر در شبکه همکاري بر مبناي شاخصهمکاري وارد محاسبات شدند. ساختار حکمر

طور که در ارزیابی خروجی، مرکزیت درجه بینابینی، تراکم، نقاط برشی و فاصله ژئودزیک مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. همان

. بنابراین بدون وجود داردبین بازوهاي مدیریتی منابع آب  توازن نامناسب قدرتمشاهده شد، عدم تعادل و حکمرانی منابع آب شبکه 

به طور کلی نتایج بدست آمده نشان  امید داشت. در ایران توان به خروج از بحران آبنمیاساسی ساختار نظام حکمرانی آب اصالح 

مدخالن در ساختار کنونی؛ قدرت ذي و عدم تعادل در توزیع "وزارت نیرو"و  "دولت"گیري در دهد با توجه به تمرکز قدرت تصمیممی

هاي پیشنهادي زیر باشد و ساختار حکمرانی آب کشور نیازمند اصالح جدي و توسعه در زمینهپذیر نمیمدیریت پایدار منابع آب امکان

  است:

 برنامه توسعه به ارتباط گذاران در بررسی قوانین برنامه توسعه ششم و نهادهاي مکلف این نکته قابل ذکر است که هر چند سیاست

اند؛ اما مطرح شدن این سه اند و قوانین و تکالیف محدودي را مورد توجه قرار دادهبین سه بخش آب غذا انرژي آگاهی داشته

انرژي، مسئله نوینی است که به دلیل تفاوت اساسی آن با رویکردهاي گذشته، نیازمند توجه -غذا-بخش مبتنی بر همبست آب

 در صورتی که در برنامه ششم مورد غفلت قرار گرفته است.تري است جدي

 بینانه گذاري از مرحله رقابت وارد مرحله کمیابی شده است؛ لزوم درك واقعبا توجه به آن که منابع آب کشور در فرآیند به اشتراك

کلی راهکارهایی جهت پیشگیري هاي کند، با این وجود در قوانین برنامه توسعه و سیاستتضادهاي بین بخشی را دو چندان می

 بینی نشده است. انرژي پیش-غذا-هاي حل مناقشه در مدیریت منابع مشترك مورد تاکید همبست آباز تضاد و مناقشه و مکانیزم

 کند. عالوه بر تنیدگی مسئله را تشدید میرویه و قوانین مبهم در نظام حکمرانی آب ایران چالشی است که برهمگذاري بیقانون

هاي دستگاه "و  "دولت "هاي نامشخص و کالنی همچون هاي موظف نامقوانین مبهم که نیازمند تفسیر هستند، در میان سازمان

تواند موجب اختالل در هماهنگی و پاسخگویی خورد که این عدم شفافیت میدر متن قانون برنامه به وفور به چشم می "اجرایی

 شود. 

 هایی جهت کاهش شدت مصرف طراحی شده است، اما در بخش کشاورزي ه طور مشخص برنامهدر بخش انرژي و در بخش آب ب

هاي توسعه بر محور افزایش عرضه است و در خصوص مدیریت تقاضا و کاهش شدت مصرف مواد غذایی و تقاضاي تمرکز برنامه

  محصوالت کشاورزي و کاهش تلفات محصوالت غذایی موضوع و محوري دیده نشده است. 
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 سلسله مراتبی کنونی. با وجود هسته مرکزي  اصالح ساختار در شبکه حکمرانی و "وزارت جهاد کشاورزي"ویت جایگاه قدرت تق

هاي مدیریت تقاضاي آب در بخش سازي موفقیت آمیز سیاستنمی توان از پیاده "وزارت نیرو"گیري منابع آب در قدرت تصمیم

 کشاورزي اطمینان یافت.

  در ساختار حکمرانی آب کشور و  "هاسازمان هدفمندي یارانه"و  "هابانک"قانونی نهادهاي مالی و اقتصادي، تقویت نقش ارتباط

گذار و هاي توسعه منابع آب و داشتن ردیف مشخص بودجه ملّی و راهکارهاي جذب سرمایهسازي تامین مالی طرحالزام به شفاف

گذاري و تخصیص یارانه و دیگر مسائل اقتصادي در راستاي مدیریت تقاضاي منابع مالی. همچنین در نظر گرفتن اصول قیمت

 منابع آب.

  و  "وزارت جهاد کشاورزي"، "وزارت نیرو"با کنشگران کلیدي همچون  "بخش خصوصی"تقویت جایگاه قدرت و رابطه قانونی

کسب و هاي توسعه. حمایت از ایجاد نامهگیري با توجه به نقش غیرقابل انکار در پیشبرد اهداف برمشارکت در فرآیند تصمیم

 انرژي.-غذا-آبو فناورانه در بخش  بنیاندانش ینیکارآفر هايدر فرصت گذاريیهسرما و خالق و نوآورانه يکارها

  در  "معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري"و تقویت نقش قانونی  "بنیانهاي دانششرکت"و  "هادانشگاه"تقویت جایگاه

هاي پشتیبان پژوهش و فناوري در شبکه بنیان و زیرساختساماندهی نظام ملّی نوآوري به منظور پشتیبانی اقتصاد دانشراستاي 

 انرژي .-غذا-هاي نیازمند توسعه فناوري مدیریت منابع آب مبتنی بر همبست آبحکمرانی آب کشور با در نظر گرفتن حوزه

  هاي در قالب تشکیل کمیته "المللیهاي بینسازمان"و  کشور يهادانشگاهن نخبگابا  "جهاد کشاورزيوزارت "تقویت رابطه

تواند نقش میالمللی. تقویت این رابطه و تجارب بین استفاده از دانش روز دنیاپژوهشی به منظور هاي همچنین طرحو  اندیشیهم

  .منابع آب کشور ایفا نمایدپایدار ریت مدیهاي سازي سیاستپیادهبسزایی در ایجاد ساز و کارهاي اجرایی و موثر در 

  در راستاي افزایش  "نظارت و بازرسی قوه قضائیه"با دستگاه  "جوامع محلی"و  "هاي مردم نهادسازمان"تقویت رابطه قانونی

مبارزه با اي مرتبط با منابع آب و پاسخگویی نهادهاي مکلف در برابر حقوق شهروندان و ها توسعهحاکمیت قانون، شفافیت طرح

 برداري از منابع آب و مجازات متخلفین.فساد و رانت بهره

  و افزایش سطح آگاهی عمومی در حفاظت کمی و کیفی از منابع  "سازمان حفاظت از محیط زیست"تقویت جایگاه قدرت نظارتی

اي کشور به منظور صیانت از هاي توسعههاي محیط زیستی در طرحبرداري و حفاظت و الزام پیوستآب، رفع تعارض منافع بهره

 منابع آب.

 سازي راهکارهاي مدیریت منابع پیادهبه عنوان بخش مهم ذینفعان  "جوامع محلی"قدرت قانونی مشارکت مردم و  تقویت جایگاه

 ها به جهت ارتباط قوانین و مصوبات باگیريآب از طریق مشارکت عملی جامعه و ایجاد سازوکار اجرایی مشارکت در تصمیم

هاي حل مناقشات بینی تبعات اجتماعی و مکانیزمواقعیت بیرونی جامعه و در نظر گرفتن انتظارات جوامع محلی در راستاي پیش

  احتمالی برداشت از منابع آب از دیگر نقاط توسعه این شبکه است.

گذاران میابی منابع آب قرار دارند و سیاستاند و در مرحله کاکنون که منابع آب و بطور کلی منابع مشترك از مرحله رقابت عبور کرده

گذاران به موارد پیشنهادي اصالح مدیریت منابع آب در حال تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعی کشور هستند، توجه سیاست

بست عه مبتنی بر هممسئول و همکار برنامه توس ساختار حکمرانی آب در راستاي تعادل بخشی در توزیع قدرت قانونی میان نهادهاي

گیري ضروري است. نادیده گرفتن اصالح ساختار حکمرانی آب هاي مشارکت برابر کنشگران در مدار تصمیمانرژي و فرصت-غذا-آب
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سازي موفق راهکارهاي فنی و تخصصی مدیریت پایدار منابع آب قابلیت اجرایی و عملیاتی نخواهند داشت بلکه در آینده نه تنها پیاده

  برداري از منابع مشترك خواهیم بود.گذاري و بهرهمناقشات جدي و تعارض منافع در فرآیند به اشتراكشاهد 
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