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چکیده
در راستای تشدید بحران آب در ایران ،عالوه بر عوامل اقلیمی و محیطی ،مدیریتهای نامناسب در زمینه مدیریت منابع آب در سه دهه
اخیر ،استفاده بیرویه از آبهای سطحی و زیرزمینی ،منابع آب كشور را با مخاطرات جدی روبهرو كرده است .بههمین منظور در پژوهش
حاضر ،در ابتدا وضعیت بحران آب در استانهای كشور با استفاده از دو شاخص پایداری آبی  WSIو  Falkenmarkمورد ارزیابی قرار
گرفت .سپس مواد قانونی مرتبط با حکمرانی آب كه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران آمده
است مشخص شدند و در ادامه مورد تحلیل قرار گرفتند .در همین راستا ،شاخص پایداری آب ( )WSIو شاخص  Falkenmarkبهترتیب
بر اساس متوسط ساالنه تولید و مصارف آب و مقدار سرانه منابع آب تجدیذپذیر بهتفکیک استانها ،محاسبه شد .نتایج پژوهش نشان داد
كه طبق شاخص پایداری آب ( ،)WSIاز نظر میزان مصرف منابع آب ،اكثر استانهای كشور ،در طبقه برداشت متوسط تا زیاد قرار
میگیرند .بر اساس طبقهبندی مقادیر شاخص  Falmenmarkاكثر استانهای كشور از نظر بحران آب در وضعیت بحرانی تا كمبود مطلق
قرار دارند .عالوه براین ،نتایج نشان داد كه حکمرانی آب در كشور همچنان بهصورت سلسلهمراتبی است و با رویکرد باال به پایین و با
تمركز بر قدرت مدیریت دولتی اداره میشود .البته در برنامه ششم توسعه ،وجود نهادهای غیردولتی و توجه به سازمانهایی با مشاركت
مردمی در طرحهای مدیریتی از نکات مثبت و امیدواركننده حکمرانی آب بهحساب میآید .جمعبندی نتایج تحقیق بر توجه هرچه بیشتر
به نهادهای غیردولتی در بحث مدیریت منابع آب تاكید دارد و باید وظایف و مواد قانونی بیشتری در ارتباط با این نهادها در نظر گرفته
شود.
واژههای کلیدی :بحران آب ،تحلیل شبکه ،شاخص پایداری آب ،شاخص فالکنمارک ،تنش آبی

 - 1دانشجوی دكتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،گروه احیاء مناطیق خشک و بیابانی ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،كرج ،ایران ،تلفن تماس
saeidgpzn@gmail.com ،09145955351
 - 2دانشیار گروه منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب ،دانشکده كشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران،09144815743 ،
( raoofmostafazadeh@uma.ac.irنویسنده مسئول)
 - 3كارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکده كشاورزی و منابعطبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایرانroghaye.asiabi@gmail.com ،09395123293 ،
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مقدمه
آب نقش تعیینكنندهای در سرنوشت جوامع داشته
است و در مناطق پر آب ،مردم آب را بهمنزله كاالیی مجانی
میدانند و استفاده مؤثر و اقتصادی از آن ،دغدغه اصلی
آنها نیست .این امر باعث شده كه از درک واقعیت
محدودیت و اهمیت منابع آب عاجز باشند .یکی از ابزارهای
اصلی رفاه و تمدن جوامع و نیز توسعه ،استفاده بهینه از
منابع آب است (آسیابیهیر و همکاران .)1398 ،در مقابل،
در مناطق كمآب و خشک ،مردم همیشه آب را بهعنوان
منبعی متناهی ،محدود و حیات بخش ،مورد احترام و
تقدیس قرار دادهاند (دولتیار و گری .)1389 ،در جهان
امروز عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت كره زمین
و بهرهبرداری بیرویه از منابع محیطزیست برای تأمین
نیازهای اقتصادی ،تأثیر خود را در رابطه با منابع آب برجای
گذاشته است (ببران و هنربخش ،)1387 ،بهطوری كه پس
از مشکل جمعیت ،مساله آب و مدیریت آن دومین معضل
بزرگ در مقیاس جهانی است (مصطفیزاده و همکاران،
 .)1398این بحران ،علیرغم فراگیر بودن آن ،شاید در هیچ
جای دیگری به اندازه خاورمیانه ابعاد سیاسی-امنیتی پیدا
ننموده است .در این میان ،ایران در بخشی از كره زمین
واقع شده كه متوسط بارندگی ساالنه آن یکسوم متوسط
جهان برآورد شده است و وقوع خشکسالی و كمآبی
درازمدت در این منطقه میتواند پیامدهای وخیمی بههمراه
داشته باشد .البته واقعیت این است كه تنها عوامل محیطی
در ایجاد بحران آب كشور ،دخیل نیستند ،بلکه مدیریتهای
نامناسب در زمینه مدیریت منابع آب در سه دهه اخیر و
استفاده بیرویه از آبهای سطحی و زیرزمینی ،منابع آب
كشور را با مخاطرات جدی روبهرو كرده است .یکی از
بزرگترین مشکالت در سازمانها و ساختارهای قانونی بزرگ
(مانند دولت یا وزارتخانهای خاص) ماهیت دیوانساالرانه
آنها و عدم پیشبینی جایگاه برای گروداران در نظام
تصمیمسازی و تصمیمگیری در ساختار حکمرانی آب است.
عالوه بر این ،در قانون توزیع عادالنه آب بحثی در مورد
ساختارهای غیررسمی به میان نیامده است .این ساختارها
اشاره به نهادها ،دستورالعملها ،سنتها و روشهای
مدیریت منابع آب غیررسمی دارند .بسیاری از این روشها
1. Top -Bottom

و دستورالعملها همخوانی مناسبی با قواعد دولتی و رسمی
ندارند ( .)Boelens,2008در بحث حکمرانی آب در سطح
كالن دو رویکرد مشخص وجود دارد .رویکرد اول ،مدیریت
باال به پایین 1است كه در این شیوه ،دولت و یا حکومت،
تصمیمگیرنده و اجرا كننده اصلی سیاستهای مدیریتی
بدون مشاركت واقعی ذینفعان محلی در فرآیند
سیاستگذاریهای مدیریتی و مراحل اجرایی آنها است.
در مقابل ،رویکرد دوم شیوه مدیریتی پایین به باال است كه
میتواند بهصورت كامل این شرایط را به نفع ذینفعان
محلی و حفظ منابع طبیعی از جمله منابع آب تغییر دهد
و شفافیت را به مدیریت صحیح منابع آب بازگرداند
(میرزایی .)1395 ،محمدیكنگرانی ( ،)1391كاربرد روش
تحلیل شبکه در مدیریت و سیاستگذاری منابع طبیعی،
طبق قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران را
مورد ارزیابی قرار داد .ایشان با استفاده از نرمافزارهای
UCINETو  Netdrawبه ترسیم و تحلیل شبکه
همکاریهای قانونی میان سازمانهای مرتبط با
منابعطبیعی در قانون برنامه چهارم توسعه پرداخت و
شاخصهای مركزیتهای درجه و بینابینی را محاسبه نمود.
نتـایج نـشان داد كـه توزیـع قـدرت میـان سازمانهای
دستاندركار بهدرستی صورت نگرفته و در تدوین این سـند
قـانونی ،رویکـرد شـبکهای حـاكم نبوده است .همچنین
تحلیل شبکهای ،كارایی بـاالیی در ارزیـابی برنامـههـای
سیاسـتی و مـدیریتی در حوضه منابع طبیعی و نمایش
نقاط قوت و ضـعف آنهـا دارد .شاهدی و طالبی حسینآباد
( ،)1392در حوزه آبخیز قرهقوم استان خراسان رضوی
تعدادی از شاخصهای مبتنی بر آب تجدیدپذیر را برای
بررسی كمی منابع آب محاسبه كردند و نشان دادند كه از
نظر شاخص فالکنمارک این حوضه در شرایط كمآبی قرار
دارد و در مجموع توسعه فعلی حوزه آبخیز قرهقوم منجر به
عدم تعادل منابع آب حوضه شده است .شیردلی (،)1393
در ارزیابی پایداری منابع آب ایران و حوضه قرهقوم توسط
شاخصهای بینالمللی ،به این نتیجه دست یافت كه طبق
شاخص  Falkenmarkدر ایران ،میزان آب قابل در
دسترس در سالهای  1334و  1369به ترتیب  6203و
 2025مترمکعب و در سال پایه چشمانداز  1386حدود
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 1000مترمکعب به ازای هر نفر در سال و شاخص پایداری
 1/12است و در افق  1404این مقدار به  816مترمکعب به
ازای هر نفر در سال و شاخص پایداری  0/99خواهد رسید.
ساالری و همکاران ( ،)1394در حوزه آبخیز رزین در
شهرستان كرمانشاه شبکه ذینفعان در حکمرانی محلی
منابع آب را تحلیل نمودند .نتایج پژوهش ایشان نشان داد
میزان سرمایة اجتماعی براساس پیوندهای اعتماد و
مشاركت ضعیف است و پایداری و تعادل شبکه نیز در حد
ضعیف ارزیابی میشود كه نشاندهنده پایین بودن میزان
اعتماد و مشاركت متقابل در میان ذینفعان محلی است.
محمدیكنگرانی و حسینزاده ( ،)1395ساختار و توزیع
قدرت در میان نهادهای مسئول در برنامه پنجم توسعه با
استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی ارزیابی نمودند.
نتایج پژوهش ایشان حاكی از این بود كه قدرت و جایگاه
رسمی-قانونی سازمانها و نهادها در موضوعات اقتصادی
برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،یکسان نبوده و
آنها به واسطه دارا بودن ارتباطات رسمی-قانونی بیشتر،
جایگاه و قدرت متفاوتی پیدا كردهاند .میرنظامی و باقری
( ،)1396سیستم حکمرانی آب در فرایند حفاظت از منابع
آب زیرزمینی ایران ار ارزیابی كردند و نتیجه گرفتند كه
نهتنها سیستم حکمرانی از عدم جامعیت و توسعهیافتگی
در تمامی مؤلفههای پنجگانه حکمرانی (شامل سطوح و
مقیاسها ،كنشگران و شبکهها ،نگرش به مسأله و اهداف
غایی ،استراتژیها و ابزار و نهایتا منابع مالی و انسانی) رنج
میبرد ،بلکه از نظر همبستگی و هماهنگی (انسجام) نیز در
تمام پنج مؤلفه ،شرایط نامطلوبی برقرار است .افراخته و
همکاران ( ،)1396با تحلیل الگوی ساختاری روابط نهادها
در حکمرانی منابع آب زراعی روستایی در شهرستان رشت
بیان نمودند كه میزان تراكم پیوند تبادل اطالعات و همکار
در بین سازمانهای دولتی و غیردولتی مورد مطالعه در حد
ضعیف است .از طرف دیگر دوسویگی پیوندهای شبکه مورد
مطالعه  23/37درصد بوده كه نشان از تمركز شبکه و
ضرورت تقویت جریان دوسویه اطالعات و تعامالت همکاری
بین سازمانها است .آسیابی و همکاران ( )1396تغییرات
مکانی شاخص فقر آب را در استان اردبیل مورد ارزیابی قرار
1.Water Steress Index

دادند و نتیجه گرفتند كه مقدار متوسط شاخص فقر آب
برای كل حوزههای مطالعه شده در استان اردبیل  43بدست
آمد كه طبق طبقهبندی مركز اكولوژی و هیدرولوژی
والینگفورد ،فقر آبی شدیدی را دارا هستند .عالوه بر این،
بیان نمودند كه بر اساس ماهیت چندبعدی شاخص فقر آب
و در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر بر دسترسی یا كمبود
منابع آب و نیز ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی میتواند
ابزار مفیدی در اولویتبندی مناطق بحرانی و گامی موثر در
برنامهریزی استفادهی بهینه از منابع آب باشدBodin et .
) ،al (2006با بررسی شاخصهای تراكم و مركزیت در
فرآیند یادگیری ،رهبری و اعتماد در مدیریت منابع طبیعی
نتیجه گرفتند با اندازهگیری شاخص تراكم میتوان در مورد
میزان انسجام در شبکههای اعتماد و مشاركت اظهار نظر
نمود و با افزایش تراكم ،میزان نشانهگذاری یا گرهها و در
نتیجه انسجام در شبکه افزایش خواهد یافتFirdaus .
) ،(2007شاخص پایداری آب ( )WSI1را در كالنشهر
جاكارتا در قالب یک رویکرد استراتژیک جدید با هدف
شناسایی مناطق دارای تنش آب بر پایه خطمشی سیاسی
و استراتژی بهبود آب پاک و شرایط بهداشت توسعه داد.
روش محاسبه شاخص پایداری آب ارائه شده ،بر مبنای سه
جزء اصلی منابع آب متشکل از سیستم زیستمحیطی،
میزان تقاضا و مصرف آب سالم پایهگذاری شد .با استفاده
از هشت شاخص برای هر جزء مربوطه نتایج مطالعه نشان
داد كه از  32روستا در شش دهستان در شمال جاكارتا،
تنها در دو روستا تنش آب مشاهده نشده است .روش تحلیل
شبکه در سایر مطالعات مرتبط نیز بهكار گرفته شده است
كه میتوان به مطالعه انسجام سازمانی بخش منابع طبیعی
استان سمنان (قربانی و همکاران 1395 ،و Ghorbani,
 ،)2012تعامالت ذینفعان اراضی جنگلهای كانادا
( ،)Klenk et al, 2009همکاری در جهت توسعه پایدار در
سوئیس ( ،)Hirschi, 2010درک سیستمهای اجتماعی-
اكولوژیک (فیروزپور و همکاران )2016 ،اشاره نمودStein .
) ،et al (2011نقش شبکههای اجتماعی و تأثیر این
شبکهها بر مدیریت و حکمرانی خوب آب در حوضه
میکیندو در تانزانیا ار تحلیل نمودند .ایشان تاكید داشتند
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كه كاربرد تحلیل شبکه ،بهمنزله روشی نظاممند در توصیف
روابط ذینفعان محلی ،برای اجرای حکمرانی آب موثر است
و وجود رهبران محلی در روستاها ،به منزله یکی از اجزای
اصلی اجرای این فرایند ،ضروری استGreen et al .
) ،(2013حکمرانی منابع آب در مقیاسهای مختلف در
حوضه رودخانه اوكاوانگو را ارزیابی نمودند .نتیجه پژوهش
ایشان بر موفقیت حکمرانی محلی آب و اجرای مدیریت
مشاركتی منابع آب بهدلیل توانمندسازی جوامع محلی،
رعایت حق مالکیت ذینفعان و مشاركت آنان داللت دارد.
) ،Ebrahimi (2014در برنامه عمل مدیریت مشاركتی
منابع آب در رودخانه جاجرود از طریق تحلیل شبکه
اجتماعی ذینفعان تاكید كردند كه تقویت انسجام اجتماعی
و سرمایه اجتماعی در میان ذینفعان محلی یکی از الزامات
برنامه عمل مدیریت مشاركتی منابع آب برای دستیابی به
پایداری و امنیت آب است ،Ruess (2015) .شاخصهای
كمبود آب Falkenmark ،و شاخص پایداری آب را در
ایاالت متحده برای تعیین كمبود آب و مقایسه كشورهای
جهان محاسبه نمودند ،Liu et al (2016) .شاخصهای
كمبود آب را با استفاده از سیستم ارزیابی فازی برای 13
منطقه از استان هبی چین در یک دوره زمانی (-2013
 )2000ارزیابی كردند .در این سیستم شاخصهای كمبود
آب را براساس چهار جنبه تعادل عرضه و تقاضای آب،
اجتماعی-اقتصادی ،تولید محصوالت كشاورزی و محیط
زیست بهكار رفت و كمبود آب را در سه سطح تنش شدید،
تنش متوسط و تنش پایین تعیین شدThakur et al .
) ،(2017با ارزیابی شاخص فقر آب را در حوضه باالدست
رودخانه باگماتی در نپال نتیجه گرفتند كه شاخص فقر آب
ابزاری مؤثر در مدیریت یکپارچه منابع آب و طرح جامع
بهرهبرداری از آب بهمنظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار
است ،Wilson (2019) .در مطالعه خود در یوكان كانادا
بیان میكند كه در اشکال جدید حکمرانی ،ارزشها و اصول

بومی حاكم بر مدیریت منابع آب فراموش شده كه نقطه
ضعفی بزرگ برای حمکرانی مدرن استShering .
) (2020پش از ارزیابی وضعیت حکمرانی آب در آسیای
میانه بیان میكند كه بهترین راهحل برای نزاعهای فرامرزی
بر سر منابع آب ،همکاری میان كشورها است .هدف از انجام
پژوهش حاضر این است كه در ابتدا وضعیت بحران آب در
ایران با استفاده از دو شاخص  WSIو Falkenmark
بررسی شود و در گام بعدی با ارزیابی برنامه ششم توسعه
جمهوری اسالمی ایران و مواد قانونی كه بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم در ارتباط با حکمرانی آب هستند ،ساختار و
توزیع قدرت میان سازمانها و نهادهای درگیر در حکمرانی
آب ،بررسی شود .در پژوهش حاضر بهدنبال یافتن پاسخ این
پرسش است كه با گذشت چهل سال ،شیوه مدیریتی و
سیاستگذاری برای حکمرانی آب بهسمت كاهش
مسئولیتهای دولتی سوق پیدا كرده است یا خیر؟.
بهعبارتی با بررسی جدیدترین سند توسعه كشور ،با استفاده
از روش تحلیل شبکه ،مشخص خواهد شد كه سیستم
مدیریتی منابع آب در كشور ایران با كدام یک از رویکردهای
باال به پایین و سلسلهمراتبی یا پایین به باال و شبکهای
مدیریت میشود.

مواد و روشها
منطقه و دادههای مورد مطالعه
در پژوهش حاضر ،شاخصهای كمبود آب و وضعیت
مدیریت و حکمرانی آب به تفکیک استانها كشور مورد
بررسی قرار گرفته است .در جدول  ،1بر اساس آمار ارائه
شده در سال  1395متغیرهای مورد نیاز بهمنظور ارزیابی
بحران آب در كشور همراه با مقادیر آنها به تفکیک استان
ارائه شده است.

جدول ( :)1مقادیر متغیرهای ارزیابی بحران آب در کشور به تفکیک استانها
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متوسط ساالنه تولید آب

حجم آب سطحی

مصرف

استان

جمعیت (میلیون نفر)

(میلیونمترمکعب)

(میلیونمترمکعب)

(میلیونمترمکعب)

3050

56/287

آذربایجان شرقی

3/910

131/001

56/737

آذربایجان غربی

3/265

83/003

7200

اردبیل

1/270

25/355

3132

16/790

اصفهان

5/121

70/041

1090

41/010

البرز

2/712

22/485

1263

10/226

ایالم

0/580

78/714

4500

10/530

بوشهر

1/163

31/000

975

23/912

تهران

13/268

101/483

1025

37/600

چهارمحال و بختیاری

0/948

43/804

7824

15/700

خراسان جنوبی

0/769

29/297

53/12

16/410

خراسان رضوی

6/435

112/300

985

82/934

خراسان شمالی

0/863

60/423

870

16/000

خوزستان

4/711

119/994

9420

48/519

زنجان

1/057

33/176

831

20/435

سمنان

0/702

25/450

350

9/478

سیستان و بلوچستان

2/755

41/060

1400

29/084

فارس

4/851

149/985

7217

73/350

قزوین

1/274

33/397

617

20/946

قم

1/292

19/805

750

9/350

کردستان

1/603

100/001

6199/5

18/230

کرمان

3/165

146/012

1800

45/499

کرمانشاه

1/952

59/635

1167

24/750

کهگیلویه و بویراحمد

0/713

93/788

8469/5

10/981

گلستان

1/869

114/286

1235

35/300

گیالن

2/531

67/582

6363

41/000

لرستان

1/761

145/633

12400

26/025

مازندران

3/284

129/014

1778

67/985

مرکزی

1/429

101/987

1370

25/187

هرمزگان

1/776

164/649

2230

32/981

همدان

1/738

69/158

740

27/543

یزد

1/139

27/720

65

12/825

روش تحقیق
1
 شاخص پایداری آب ()WSIدر شاخص ارائه شده توسط )،Smakhtin (2004
تحت عنوان شاخص پایداری آب بر اساس متوسط سالیانه

تولید آب ( )Withdrawalsو مصارف ( )MARدر كشور
ایران بهتفکیک استانها ،محاسبه شد .در تحقیق حاضر
مقدار شاخص مذكور با استفاده از رابطه  1محاسبه شد و
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مقدار محاسباتی شاخص پایداری آب بر اساس جدول 2
طبقهبندی شد.
𝑠𝑙𝑎𝑤𝑎𝑟𝑑𝑊𝑖𝑡ℎ
رابطه ()1
= 𝐼𝑆𝑊
𝑅𝐴𝑀

جدول ( :)2کمبود آب بر اساس شاخص کمبود آب و کمبود جریان زیستمحیطی ()Smakhtin, 2004
شاخص پایداری آب

طبقه كمبود آب
برداشت بیشازحد

0.6 ≤ WSI < 1

برداشت زیاد

0.3 ≤ WSI < 0.6

برداشت متوسط

WSI < 0.3

برداشت مناسب

WSI > 1

توضیحات
استفادههای فعلی به جریان زیستی آسیب میرساند و حوضه با كمبود شدید آب مواجه است.
تقریباً بین صفر تا  40درصد آب قابل استفاده است ،قبل از اینکه از جریان زیستمحیطی استفاده
شود ،این حوضهها از نظر زیستمحیطی در معرض خطر هستند.
تقریباً بین  40تا  70درصد آب قابل استفاده است ،قبل از اینکه از جریان زیستمحیطی استفاده
شود.
وضعیت مناسب و بدون كمبود آب در حوضه

 -2شاخص Falkenmark
متداولترین شاخص نیاز آبی بر اساس سرانه جمعیت،
شاخص فالکنمارک است ،كه تابعی از نسبت حجم منابع

آب سطحی در هر استان به جمعیت آن استان است.
براساس سرانه آبی 1در دسترس ،طبق جدول  ،3هر استان
براساس شرایط هیدرولوژیک به چهار دسته بدون تنش،
بحرانی ،كمآبی و كمبود مطلق تقسیمبندی شد
(.)Rijsberman, 2006

جدول ( :)3مقادیر سرانه آب و طبقات کمبود آب
شاخص سرانه آب (متر مکعب به ازای هر نفر)
> 1700
1000 - 1700
500 - 1000
< 500

پس از طبقهبندی براساس شاخص فالکنمارک ،نتایج
بهصورت نقشه ارائه شد.
 -3ارزیابی حکمرانی آب در ایران
بهمنظور ارزیابی وضعیت كنونی حکمرانی آب در كشور،
برنامههای مدیریتی و سیاستگذاریها در زمینه منابع آب

طبقه
بدون تنش آب
تنش آب بحرانی
تنش كمآبی
كمبود آب مطلق

توضیحات
No Stress
Stress
Scarcity
Absolute Scarcity

در سطح كالن جمهوری اسالمی ایران در سند برنامه ششم
توسعه ،بررسی شد .در این راستا سعی بر آن شد موضوعات
و بخشهای مختلف همراه با مواد قانونی گنجانده شده در
آنها كه بهنحوی میتوانند در بازههای زمانی قبل ،بعد و
حین اجرای طرحها و برنامههای مدیریتی منابع آب دخیل
و اثرگذار باشند مورد ارزیابی قرار گیرند (جدول .)4

جدول ( :)4موضوعات مرتبط با مواد قانونی ارزیابی شده در ارزیابی حکمرانی آب
3.Water Per Capita
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موضوع
بودجه و مالیه عمومی
نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی
محیط زیست و منابعطبیعی

شماره مادههای قانونی
6و7
20 ،19 ،17 ،13 ،11 ،10
38

در گام بعدی بـه ترسیم و تحلیل شبکه همکاریهای
قانونی میان سازمانهای مرتبط با منـابع آب در قـانون
برنامـه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران
پرداخته شد و میزان درجه مركزیت ،بینابینی ،توزیع قدرت
و شکل شبکه روابط محاسبه شد .مهمترین مفاهیم مطرح
در تئوری تحلیل شبکه عبارتند از -1 :شبکه :شبکه
مجموعهای است از حداقل سه نقطه و تعدادی یال كه
نشاندهنده وجود یا نبود ارتباط میان نقطهها است
( -2 .)Kenis and Schneider, 1991مركزیت :مركزیت
دارای مفهوم گستردهای است كه برای شناسایی و تعیین
مهمترین كنشگران و یا ارتباطات در یک شـبکه مـورد
اسـتفاده قـرار مـیگیـرد ( -3 .)Brandest, 2005قدرت:
قدرت مفهومی است كه بر اساس وضعیت ،جایگاه و

موضوع
كشاورزی
آب
انرژی ،صنعت و معدن

شماره مادههای قانونی
33 ،32 ،31
37 ،36 ،35
39

ارتباطات هر فرد یـا سـازمان درون شبکه و بهدلیل
محدودیتها یا فرصتهای به وجود آمده افزایش یا كاهش
مییابـد (قربانی و همکاران .)1393 ،هرچـه میزان
محدودیت فرد یا سازمان كمتر باشـد ،فرصـتهـای او
بـیشتـر شـده و در نتیجـه بـه جایگـاه مطلوبتری دست
مییابد (قربانی و همکاران .)1395 ،بهمنظور انجام این
پژوهش ،سازمانهای رسمی درگیر در بخش منابع آب كه
به موجب مواد قانونی برنامـه پنجساله ششم توسعه
جمهوری اسالمی ایران ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
میتوانند در این زمینه تأثیرگذار باشند و ملزم به
همکاریهای رسمی با یکدیگر شدهاند ،مشخص شدند
(جدول .)5

جدول ( :)5نام نهادها و سازمانهای درگیر در حکمرانی آب در برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران
نام نهاد یا سازمان
امور مالیاتی كشور
خزانهداری كل كشور
شهرداری
دهیاری
فرمانداری
بنیاد مسکن
وزارت كشور
شهرکهای صنعتی
واحدهای تولیدی
شورای شهر و روستا

نام نهاد یا سازمان
دستگاههای نظامی
بیمه مركزی ایران
بانکها و موسسات
بانک توسعه تعاون
وزارت كار و رفاه اجتماعی
شورای اقتصادی
وزارت امورخارجه
امور مالیاتی استان
محیط زیست استان
بانک مركزی

نام نهاد یا سازمان
نهادهای مردمی و محلی
صندوق توسعه ملی
وزارت جهاد كشاورزی
صدا و سیما
سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری كشور
شركتهای فوالدی ،آلیاژی و معدنی
وزارت نیرو
جهاد دانشگاهی
دانشگاهها
شركتهای دانش بنیان

نام نهاد یا سازمان
سازمان حفاظت محیط زیست
قوه مجریه
شورای برنامهریزی استان
سازمان برنامهریزی و بودجه كشور
وزارت امور اقتصاد و دارایی
بخش خصوصی
شورای برنامهریزی و توسعه استان
كمیته برنامهریزی شهرستان
سازمان حفاظت محیط زیست
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جدول ( :)6مواد قانونی برنامه ششم توسعه مطالعه شده در این پژوهش همراه با محتوای آنها
ماده
قانونی
6
7
10
11
13

17

19

20

31

محتوا
تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی ،اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه
ششم
انطباق بودجههای سنواتی با قانون برنامه ششم ،انضباط مالی ،اصالح فرآیند برنامهریزی و بودجهریزی و نظارت بر عملکرد و هزینههای
دولت
گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول ،بازار سرمایه و بیمهها)
وظایف بیمه مركزی
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با
كشورهای طرف تجاری و هدف بهویژه كشورهای منطقه اقدام كند..
هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه درخصوص تسهیالت
با نرخ سود كمتر ،بهجز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیشبینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون
بودجه ساالنه است
دولت موظف است بهمنظور ارتقای مشاركت مردمی و فراهم كردن بستر اجرائی الزم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای
اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانهداری كل كشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذكور منظور
نماید
به منظور اصالح و تقویت نظام مالی كشور و تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی ،تمامی طرحهای
دستگاههای اجرائی كه از تسهیالت مالی خارجی استفاده میكنند با رعایت سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با مسؤلیت
وزیر و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و زیستمحیطی باشند.
دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به
خودكفایی در محصوالت اساسی زراعی ،دامی و آبزی به میزان نود و پنجدرصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات كشاورزی
بهویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی ،رسیدن به تراز تجاری مثبت ،تقویت و تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه صادرات و ارتقای
بهرهوری آب و خاک كشاورزی اقدامات الزم را انجام دهد.

32

ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمهگذاران محصوالت كشاورزی و صندوق بیمه كشاورزی در لوایح بودجه ساالنه و پیشبینی
اعتبار بهصورت صددرصد

33

دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی و بهمنظور متنوعسازی ابزارهای حمایت از بخش
كشاورزی ،تأمین و تجهیز منابع ،توسعه و امنیت سرمایهگذاری ،افزایش صادرات محصوالت كشاورزی و ارزشافزایی و تکمیل زنجیره
ارزش محصوالت كشاورزی اقدام نماید

35

دولت مکلف است بهمنظور مقابله با بحران كمآبی ،رهاسازی حقآبههای زیست محیطی برای پایداری سرزمین ،پایداری و افزایش تولید در
بخش كشاورزی ،تعادلبخشی به سفرههای زیرزمینی و ارتقای بهرهوری و جبران تراز آب ،بهمیزانی كه در سال پایانی اجرای قانون برنامه
یازده میلیارد مترمکعب شود ،اقدام كند.

36

دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جهت اصالح نظام بهرهبرداری آب
آشامیدنی ،بهرهوری استحصال و بهرهوری مصرف آنرا حداقل معادل سی درصد ارتقا دهد و نیز حداقل سی درصد آب آشامیدنی مناطق
جنوبی كشور را از طریق شیرین كردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید

37

دولت مکلف است تمهیدات الزم با روشهای مختلف را تا پایان اجرای قانون برنامه ،عالوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل  25درصد
پوشش شبکه فاضالب شهری كشور را فراهم نماید.

38

اقدامات الزم دولت جهت حفاظت محیطزیست

39

بهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی ،افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و نه هدفمندكردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش
مردم در اقتصاد ،به دولت اجازه داده میشود كه قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر كاالها و خدمات یارانهای را با رعایت مالحظات
اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات ،بهتدریج تا پایان سال  1400اصالح كند.
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به این ترتیب هـر مـاده قانونی به طور جداگانه مورد بررسی
قرار گرفته و اسامی سازمانهای ذكر شده در آن بر اساس تکرار،
شمارش شـدند .سپس تعداد دفعاتی كه نام هر سازمان در ماده
قانونی مزبور ذكر شده بود ،مبنای دفعـات همکـاریهـا قرار
گرفت .در خصوص مواد قانونی كه دارای چندین بند با
موضوعات مختلـف بودنـد ،هر بند بهعنوان یک وظیفه قانونی
برای سازمان یاد شده تلقی شد .براین اسـاس یـک مـاتریس
دووجهی ارزشدار در نرمافزار  UCINETبهدست آمد كه
سطرهای آن را سازمانها و ستونهای آن را مواد قانونی تشکیل
دادند .ارزشهای سلولها نیز نشاندهنده تعداد تکالیف قانونی
هر سازمان در مـواد قانونی مختلف بودند .ارزش صفر نیز برای
عدم وجود تکلیف یا وظیفه قانونی منظور شد .نرمافزار
 UCINETبهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای شبکههای
اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد .این نرمافزار توسط لین
فریمن ،مارتین اِوِرِت و استیو بورگاتی در دانشگاه هاروارد
طراحی و توسعه داده شده است .همچنین این نرمافزار مجهز به
ابزار نمایش شبکه  Net Drawاست .سپس با استفاده از
نرمافزار  NetDrawنمایش اولیه این ماتریس ترسیم شد تا

مشخص شود وضعیت ارتباطات در این شبکه به چه صورت بوده
و كدام سازمانها و مواد قانونی فاقد ارتباط با سایرین هستند.
همچنین از نمایش مركزیت درجه برای مشخص شدن
سازمانها و موضوعاتی كه دارای بیشترین ارتباطات مستقیم
هستند استفاده شد تا فضای حاكم بر حکمرانی آب در قالب
رویکرد شبکهای یا سلسله مراتبی مشخص شود (محمدی
كنگرانی و حسینزاده.)1395 ،

نتایج و بحث
نتایج شاخص پایداری آب ( ،)WSIكه نشاندهنده میزان
برداشت و مصرف از منابع آب تولیدی در هر استان است ،در
شکل  1ارائه شده است .از نظر میزان مصرف از منابع آب ،اكثر
استانهای كشور ایران ،در طبقه برداشت متوسط تا زیاد قرار
میگیرند .تنها در هفت استان كشور شامل استانهای كردستان،
مركزی ،لرستان ،ایالم ،كهگیلویه و بویراحمد ،هرمزگان و
خراسان شمالی تناسب میان مصرف و آب تولیدی در وضعیت
مناسبی قرار دارد (شکل.)1

شکل ( :)1وضعیت بحران آب در ایران بر اساس شاخص پایداری آب

نتایج حاصل از محاسبه شاخص فالکنمارک در سطح كشور
به تفکیک استانها در شکل ،2ارائه شده است.
همانطور كه در نقشه  2قابلمشاهده است ،طبق طبقهبندی
شاخص فالکنمارک ،اكثر استانهای كشور از نظر بحران آب در

وضعیت بحرانی تا كمبود مطلق قرار دارند .نکتهای كه حائز
اهمیت است ،قرار گرفتن تعداد زیادی از استانهای كشور ،در
شرایط كمبود مطلق ،از جهت بحران آب است .بهعنوان مثال
استانهای قزوین ،تهران ،همدان ،سمنان ،اصفهان ،یزد ،خراسان
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رضوی ،خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در شرایط
كمبود مطلق آب قرار دارند.

شکل ( :)2وضعیت بحران آب در جمهوری اسالمی ایران بر اساس شاخص Falkenmark

در شکل  ،3نمایش اولیه شبکه سازمان-ماده قانونی نشان
داده شده است كه با استفاده از نرمافزار  NetDrawترسیم شد.
در این شبکه دایرهها نشانگر سازمانها و نهادها و مربعات

نشاندهنده مواد قانونی هستند .خطوط پیکان میان این دو نیز
حاكی از آنست كه سازمان یا نهاد مربوطه موظف به انجام ماده
قانونی مدنظر است.

شکل( :)3نمایش اولیه شبکه سازمان-ماده قانونی در حکمرانی آب در کشور ایران
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نکتهای كه در این شکل ،میتوان به آن اشاره كرد ،تعدد
باالی قوانین و سازمانهای درگیر در بحث مدیریت و
حکمرانی آب است .تعدد باالی قوانین و نهادهای درگیر،
باعث كاهش انسجام ،دقت و افزایش سردرگمی در اجرای
قوانین مرتبط با مدیریت منابع آب و مقابله با بحران كمآبی
خواهد شد .از طرفی نکته قابل ذكر دیگر،جدا ماندن سازمان
بیمه مركزی ایران نسبت به شبکه ارتباطی میان نهادها و
سازمانهای دیگر است .از آنجایی كه نقش بیمه در نظام
تأمین مالی و ایجاد فضای امن ،خصوصاً در بعد اقتصادی،

در طرح و برنامههای سازهای و غیرسازهای مدیریتی منابع
آب ،بسیار حائز اهمیت است .در شکل  ،4قدرت و شدت
روابط میان سازمان و مادهقانونی نشان داده شده است .در
واقع در یک ماده قانونی ممکن در چندین بند یک سازمان
یا نهاد خطاب قرار گرفته و وظایف مختلفی در اجرای ماده
قانونی مورد نظر عهدهدار شده باشد .از این رو ضخامت
خطوط ارتباطی میان چنین سازمانهای با ماده قانونی
مرتبط با خود بیشتر از سایر خطوطی ارتباطی است.

شکل -4شدت ارتباطات سازمانها و نهادها در موضوعات مختلف در شبکه سازمان-ماده قانونی کشور ایران

در این راستا میتوان گفت در سند برنامه ششم توسعه
جمهوری اسالمی ایران ،در درجه اول دولت دارای
بیشترین وظایف مدیریتی در زمینه مدیریتی منابع آب
دارد .بعد از دولت ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
كشور ،سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت جهاد
كشاورزی و وزارت نیرو ،بیشترین وظایف مدیریتی در
زمینه منابع آب را برعهده گرفتهاند .وظایف متعدد دولت
نشانگر قدرت و جایگاه باالی مدیریتی این نهاد در
.

برنامهریزیهای آینده كشور ،در زمینه حکمرانی آب است.
اما این كه در واقعیت به چه میزان به اهمیت و جایگاه
قانونی دولت در این برنامه توجه شده است و چه میزان از
این قدرت ،ناشی از وظیفه هماهنگكننده قوه مجریه
میشود ،در نتیجه ارزیابی حین و پس از اجرای برنامه ششم
توسعه ،مشخص خواهد شد .در شکل  5مركزیت درجه در
شبکه سازمان-ماده قانونی در حکمرانی آب ایران نشان داده
شده است
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شکل ( :)5نمایش مرکزیت درجه در شبکه سازمان-ماده قانونی در حکمرانی آب

شاخص مركزیت درجه در شکل  ،5نشان میدهد كه
دولت دارای بیشترین مركزیت درجه و در نتیجه بیشترین
ارتباطات مستقیم با سایر سازمانها است.
این مركزیت درجه باال به دولت كمک میكند كه بهراحتی
بتواند دیگر سازمانها را در اجرای طرحها و برنامههای
مدیریتی هماهنگ نماید .همچنین سازمان و نهادهای دیگر
از جمله سازمانهای جنگلها ،مراتع و آبخیزداری كشور و
سازمان حفاظت محیط زیست كشور و استانها ،وزارت
جهاد كشاورزی ،وزارت نیرو ،سازمان برنامهریزی و بودجه
كشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی كه دارای مركزیت درجه
باال پس از قوه مجریه هستند ،میتوانند دولت را در ایجاد
هماهنگی و اعمال قوانین تعیین شده در اجرای هرچه بهتر

طرحها و برنامهها یاری رسانند .اما نکتهای دیگر كه در این
شکل میتوان به آن اشاره نمود توجه بیشتر
تنظیمكنندگان برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران
به مواد قانونی  36 ،17 ،6و  38است كه مربوط به موضوعات
اقتصادی ،ازجمله بودجه و تأمین منابع مالی وآب و محیط
زیست است .در واقع میتوان به اهمیت مسائل و موضوعات
اقتصادی در برنامههای مدیریتی و نقش به سزای این
موضوع ،در پیشبرد برنامهها و اهداف ،در بحث حکمرانی
آب پی برد.
نمایش مركزیت بینابینی در شبکه سازمان-ماده قانونی
در حکمرانی آب در شکل  6نشان داده شده است.
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شکل( :)6نمایش مرکزیت بینابینی در شبکه سازمان-ماده قانونی در حکمرانی آب ایران

شاخص مركزیت بیانبینی در شکل  ،6نیز حاكی از
قدرت باالی قوه مجریه در برقراری ارتباط با سازمانها و
مرتبط ساختن نهادهای مختلف بهمنظور اجرای قوانین
محول شده در اجرای هرچه مناسبتر برنامههای مدیریتی،
است .همچنین مواد قانونی  36 ،6و  38پل ارتباطی و نقطه
مشترک میان اكثر سازمانها و نهادها بهحساب میآید .این
شاخص نیز وجود ارتباط تگاتنگ میان موضوعات اقتصادی
و موضوعات مرتبط با منابع آب و محیط زیست را نشان
میدهد.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،در ابتدا وضعیت بحران آب در
استانهای كشور ایران با استفاده از دو شاخص پایداری
آب  WSIو فالکنمارک ارزیابی شد و در گام بعدی با بررسی
برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و مواد قانونی
كه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با حکمرانی
آب هستند ،وضعیت حکمرانی آب ،با استفاده از روش
تحلیل شبکه مورد تحلیل قرار گرفت .براساس شاخص
پایداری آب ( ،)WSIدر  7استان كشور كه بیشتر در غرب
كشور قرار دارند تناسب میان آب تولیدی و مصرف در
وضعیت مناسبی قرار دارد .از طرفی نتایج شاخص
فالکنمارک حاكی از آن است كه از  31استان كشور تنها

 9استان ،در غرب كشور ،در وضعیت بدون تنش قرار
گرفتهاند .باید به این واقعیت اشاره نمود كه استانهای غنی
از نظر نظر منابع آب سطحی ،مانند مازندران ،گلستان و
آذربایجان شرقی نیز در شرایط كمآبی قرار دارند .این
شرایط میتواند زنگ خطر جدی برای مدیران تخصیص آب
باشد .وجود چنین شرایطی در این استانها ،عالوه بر شرایط
اقلیمی حاكم بر كشور و خشکسالیهای اخیر میتواند ناشی
از مدیریت نادرست منابع آب در شیوه جمعآوری و مدیریت
عرضه و تقاضای این منابع باشد.
تحلیل اولیه شکل شبکه سازمان و موادقانونی مرتبط با
آنها نشاندهنده جدا افتادگی صنعت بیمه در بحث
حکمرانی آب است .این خودكفایی نمیتواند نکته مثبتی
در پیشبرد هماهنگ و مناسب اهداف و برنامههای مدیریتی
توسط سازمانها و نهادهای مختلف در زمینه منابع آب
باشد .از طرفی این جدا افتادگیها از منظر رویکرد مدیریتی
باال به پایین نیز مورد نقد است .چرا كه عدم وجود ارتباط
میان نهادها و سازمانهای بسیار مهمی همچون بیمه
مركزی و قوه مقننه در شبکه با نقطه مركزی مدیریت كه
در حال حاضر دولت است ،میتواند آشفتگی قانونی و
تصمیمگیری در زمینه حکمرانی آب ایجاد نماید .اما نکتهای
دیگر در این برنامه وجود دارد ،وظایف محول شده بیشتر
به سازمانهای جنگلها ،مراتع و آبخیزداری كشور و
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سازمان حفاظت محیط زیست ،نسبت به وزارت نیرو است.
از آنجایی كه در طرحها و برنامههای مدیریتی سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری كشور ،مشاركت مردمی از
جایگاه ویژهای برخوردار است و از طرفی رویکرد مدیریتی
در این سازمان بیشتر غیرسازهای و استفاده از روشهای
مبتنی بر طبیعت در مدیریت منابع مختلف طبیعی از جمله
منابع آب است ،باال بردن نقش و وظایف این سازمان
میتواند بهنفع بومسازگان حوزههای آبخیز و آبخیزنشینان
باشد .همچنین رویکرد این سازمان در طرحهای مدیریتی
سازهای ،استفاده از سازههای كوچک و همخوان با
بومسازگان طبیعی حوزه آبخیز است .با این رویکرد كمترین
تغییرات و دگرگونی در طبیعت در نتیجه طرحهای
حفاظتی و اصالحی مدیریتی رخ خواهد داد .نکتهای كه باید
به آن توجه نمود آنست كه از دیگر اصول اصلی طرحهای
آبخیزداری توجه به دانش بومی در زمینه مدیریت آب،
خصوصاً در نقاط كم آب و خشک كشور است .همانطور كه
در پژوهش ) Wilson (2019در كانادا ذكر شده است نتایج
پژوهش حاضر نیز تاكید میكند كه اگر در حکمرانی آب،
علم و دانش بومی مردم محلی مورد توجه قرار گیرد،

بهمراتب طرحهای مدیریتی با موفقیت بیشتری انجام
خواهند شد.
یکی از دیگر یافتههای مهم تحقیق این است كه وجود
نهادهای غیردولتی در شبکه مدیریتی برنامه ششم توسعه
جمهوری اسالمی ایران ،از جمله بخش خصوصی و از همه
مهمتر نهادهای مردمی و محلی است .از طرفی همانطور
كه گفته شد توجه به سازمانهایی كه اصل طرحهای
مدیریتی آنها حضور و مشاركت مردم از نکات مثبت برنامه
ششم توسعه است .اما با این وجود جا دارد هرچه بیشتر
به نهادهای غیردولتی در بحث مدیریت در زمینههای
مختلف ،خصوصاً منابع آب توجه نمود و وظایف و مواد
قانونی بیشتری در ارتباط یا این نهادها در نظر گرفت .تا
بدین صورت بار سنگین مسئولیتهای مختلف را از دوش
دولت برداشت و با كمک نهادهای مردم و با نظارت دولت
به اهداف مدنظر در زمینه مدیریت منابع آب دست یافت.
در نهایت نتایج بدست آمده از این مطالعه ضرورت توجه به
تغییر رویکرد از سیستم مدیریت سلسلهمراتبی و باال به
پایین به سیستم شبکهای و پایین به باال را نشان میدهد.
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Sixth 5-year development plan of Iran
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Abstract
Intensification of water crisis in Iran, due to climate and environmental factors, inappropriate management
of water resources management over the past three decades, the excesive use of surface water and
underground water has seriously threatened the country's water resources availability. In the present study,
the status of the water crisis in Iran provinces was first examined using Water Steress Index (WSI) and
Falkenmarkwater stress indicators. In the next step, by assessing the sixth development plan of the Islamic
Republic of Iran and the legal provisions that directly and indirectly relate to water governance, the Water
governance condition was analyzed using the network analysis method.The results of this study indicate
that, according to the WSI index, in most of the country's provinces, in terms of water resources
consumption, they are in medium to high levels. Also, according to the Falkenmarkindex, most of the
country's provinces located in critical condition from the point of view of water crisis to absolute deficits.On
the other hand, the results indicate that the water governance system in the country continues to be
hierarchical, with a top-down approach focused on the power of government. Definitely, in the sixth
program of development of the existence of Non-governmental organizations (NGOs) and paying attention
to organizations with public participation is a positive and promising point in the issue of water governance.
But more attention should be paid to NGOs in the water resources management, and define more legal
duties and obligations for these institutions.
Keywords: Water crisis, Network analysis, Water sustainability index, Falkenmark Index, Water
Stress
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1. Introduction
Intensification of water crisis in Iran, due to climate and environmental factors, inappropriate
management of water resources management over the past three decades, the excesive use of surface
water and underground water has seriously threatened the country's water resources availability. It
should be noted that environmental factors alone are not effective in intensification of water crisis in
the country. Inappropriate management in the field of water resources management in recent decades
and the improper use of surface and groundwater, has faced the country's water resources with serious
risks. One of the biggest problems in large organizations and legal structures (such as governments or
special ministries) is their bureaucratic nature and the lack of a place for governors in the decisionmaking system and water governance structure.

2. Materials and Methods

In the present study, the status of the water crisis in Iran provinces was first examined
using Water Steress Index (WSI) and Falkenmarkwater stress indicators. The values of the
calculated indicators were classified in the provinces of the country and the severity of water
shortage and stress were determined based on existing standards. Then, the results were
presented based on spatial maps and have been analyzed. In the next step, by assessing the
sixth development plan of the Islamic Republic of Iran and the legal provisions that directly
and indirectly relate to water governance, the Water governance condition was analyzed
using the network analysis method. The network of legal cooperation between organizations
related to water resources was outlined in the Law of the Sixth Five-Year Development Plan
of the Islamic Republic of Iran. Then, the degree of centrality, intermediate, power
distribution and network shape of the relationships were calculated. In order to analyze the
results, the official organizations involved in the water resources sector were identified. The
participating organizations, which according to the legal provisions of the Sixth Five-Year
Development Plan of the Islamic Republic of Iran, can influence the water related issues are
required to cooperate formally with each other, were analyzed.

3. Results

The results of this study indicate that, according to the WSI index, in most of the
country's provinces, in terms of water resources consumption, they are in medium to
high levels. Also, according to the Falkenmarkindex, most of the country's provinces
located in critical condition from the point of view of water crisis to absolute deficits.On
the other hand, the results indicate that the water governance system in the country
continues to be hierarchical, with a top-down approach focused on the power of
government. The point that can be mentioned is the high number of laws and
organizations involved in the water management and governance. The high number of
laws and institutions involved will reduce the coherence, accuracy and increase the
confusion in the implementation of laws related to water resources management and
dealing with water shortage crisis. In this regard, it can be said that in the document of
the Sixth Development Plan of the Islamic Republic of Iran, first of all, the government
has the most managerial duties in the field of water resources management. After the
government, the Forests, Rangelands and Watershed Management Organization, the
Environmental Protection Organization, the Ministry of Jihad for Agriculture and the
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Ministry of Energy have taken over the most managerial duties in the field of water
resources.

4. Discussion and Conclusion

The various tasks of the government show the power and high managerial position of
this institution in the future planning of the country in the field of water governance. The
importance and legal status of the government in this program will be determined after
the evaluation during and after the implementation of the Sixth Development Plan.
Definitely, in the sixth program of development of the existence of Non-governmental
organizations (NGOs) and paying attention to organizations with public participation is a
positive and promising point in the issue of water governance. But more attention should
be paid to NGOs in the water resources management, and define more legal duties and
obligations for these institutions.
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