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 چکیده
 هایآب با هدف ایجاد بسترهای نهادی و سازمانی الزم برای هماهنگی سیاستعالی شورای

اما در حال حاضر امروزه بعد از دو دهه  ایجاد شده است.کشور ن، توزیع و مصرف آب یتأم
در  یناهماهنگ شدن ترو گسترده قیئل آب و عماشدن مس تردهیچینهاد و با پ نیا تیفعال
عالی آب تا این سؤال مطرح است که شورای ناشی از آنها یامدهایو اقدامات و پ هااستیس

های خود موفق بوده و اثر بخشی و اقتدار الزم را در حل بحران چه اندازه در انجام مأموریت
حاصل از  یو دستاوردها جیمقاله ارائه نتا نیلذا هدف از او حکمرانی خوب آب داشته است. 

ها و ضعف و فرصت نقاط قوّت و لیو تحل یبررس ،ییاساشده در زمینه شنهای انجامبررسی
ارتقای  یبرا ییاجرا یشناخت و ارائه راهبردها و راهکارها تیشورا و در نها یفرارو یدهایتهد

پژوهش  شناسی بکار رفته در اینروش. باشدیآب کشور م یعالیشورا شتریب یاقتدار و اثربخش
های مختلف و برگزاری جلسات با بارش افکار ادنهبر مبنای تشکیل کارگروه کارشناسی از 

( و تکنیک SWOTها و نظرات و در نهایت استفاده ترکیبی از فن سوآت )برای دریافت ایده
( برای تجزیه و تحلیل IFE-EFE Matrixماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی )

( و تهدید O(، فرصت )Wف )(، ضعSنتایج است. تعداد موارد شناسایی شده برای نقاط قوّت )
(T شورا به ترتیب برابر )موزون  مورد بودند. سپس با توجه به مقادیر امتیازهای 7و  9، 11، 11

( نقطه تالقی این دو 62/2و  30/2محاسبه شده برای عوامل درونی و بیرونی )به ترتیب برابر 
 یبرا یانتخاب یراهبرد محورکه نشان داد قرار گرفته  WOدر منطقه  SWOTمقدار در نمودار 

ار برای اثربخشی و اقتد کارانه باشد.عالی آب، بایستی راهبرد محافظهارتقای اقتدار شورای
عالی آب تعریف و پیشنهاد انداز و مأموریت جدیدی برای شورایبیشتر شورا همچنین چشم

برنامه اقدام  21یز عالی آب و نبهبود عملکرد شورای یبرا یپنج راهبرد اصل ،همچنینگردید. 
ه بعالی آب شناسایی و ارائه شدند. اقدامات پیشنهادی برای بهبود عملکرد و اقتدار شورای

بندی شدند. دهی و اولویتقرار گرفته و سپس وزنذیل راهبردهای استخراج شده تناسب 
 هیوحرگذاری هماهنگ باید حاصله نشان داد که در حکمرانی خوب آب و برای سیاست نتیجه
به عنوان یک اصل اساسی مورد پذیرش قرار ی دولت ینهادها ی فیمابیننهاد نیب یهمکار
 ریاسهای شورا با و تعامالت اجتماعی شورا نیز افزایش یابد. همچنین توسعه همکاریگرفته 

های مردم نهاد و ها، سازمانهای درون قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه، دانشگاهوزارتخانه
 ضروری خواهد بود.نهادهای ذیمدخل سایر 

عالی آب، حکمرانی آب، راهبرد، مدیریت آب، تحلیل شورای :كلمات كلیدی
SWOT. 
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 هایدفتر نظام یسطح یو حفاظت منابع آبها یبرداربهره یهارئیس گروه نظام -1

 .رویو حفاظت منابع آب وزارت ن یبرداربهره
آموزش،  ،قاتیسازمان تحق ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق یپژوهش اریدانش -2

  کرج.  ،یکشاورز جیو ترو
 .رویکالن آب و آبفا وزارت ن یزریریزی دفتر برنامهرئیس گروه برنامه -3
 . رویوزارت ن یمنابع آب و انرژ یمعاون مدیرکل مرکز امور اجتماع -0
 .رویوزارت ن یقیو تلف یراهبرد یزریکارشناس ارشد دفتر برنامه -5
 ستیز طیعمران و پژوهشکده مح یدانشکده مهندس کیدروانفورماتیاستاد قطب ه -6

 یدانشگاه صنعت ستیز طیآب و مح ،یو استاد مدعو پژوهشکده جامع انرژ زیدانشگاه تبر
  .فیشر
 نویسنده مسئول -*

 امکانپذیر است. 1011در مورد این مقاله تا پایان بهار  (Discussion)بحث و مناظره 
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Abstract 
The Iran’s Supreme Water Council (SWC) was established in 2000 
with the aim of creating the necessary institutional and organizational 
bases for the coordination of policies on water supply, distribution and 
consumption. However, two decades after its inception, the fact that 
the water management issues are becoming more complex and deeper 
and the discrepancies in the policies, actions, and their consequences 
are widening, raise the questions that; to what extent has the SWC been 
successful in its missions, and to what extent has it had the necessary 
effectiveness and authority in resolving the conflicts and applying 
good water governance in the country. Accordingly, the objective of 
this paper is to present the results and achievements in identifying, 
reviewing and analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats facing the SWC and to conclude the strategies and action plan 
needed to improve the performance of the SWC. The methodology 
used is based on the formation of an expert working group from 
different disciplines and sectors and holding brain storming meetings 
to harvest ideas of stakeholders. Finally the study employed a 
combination of SWOT technology and matrix technique (IFE-EFE 
Matrix) to evaluate internal and external factors for analyzing the 
results. The study identified 11 strengths (S), 10 weaknesses (W), 9 
opportunities (O) and 7 threats (T) in regards of the SWC. According 
to the calculated scores for internal and external factors (i.e. 2.34 and 
2.62, respectively), the intersection of these two values in the SWOT 
diagram located in the “WO” zone, which indicated that the main 
strategy to be followed to improve the authority of the SWC, would be 
an adaptive (conservative) strategy. For greater effectiveness and 
authority of the SWC, a new vision and mission was developed. Also, 
five sub-main strategies and 21 actions were identified to improve the 
performance and authority of the SWC. The proposed action plan was 
tailored to the identified sub-strategies, and then weighted and 
prioritized. The results indicated that in good water governance and for 
coordinated policy-making, the spirit of inter-institutional cooperation 
between government institutions should be accepted as a fundamental 
principle and the social interactions of the council should be increased. 
It is also necessary to expand the council's cooperation with ministries 
within the executive branch, the judiciary branch, the legislative 
branch, universities, non-governmental organizations, and other 
stakeholders. 
Keywords: Supreme Water Council, Water Governance, 
Strategy, Water Management, SWOT Analysis. 
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 مقدمه  -5

 اتیرثوسعه اجتماعی اقتصادی کشورها و تأنقش زیاد آب در تبه دلیل 
های توسعه )خصوصیات جمعیتی، سیاسی، پیشرانکه  یمتقابل

فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیکی( فراتر از بخش آب و مدیریت برهم 
 ای فرابخشی، پیچیده و چندبعدی، تبدیلمسألهآب به  مسألهگذارند، می

مدیریت منابع آب موضوعی (. UNWATER, 2009شده است )
های شکل از مؤلفهمت درهم تنیدهچندبُعدی و در عین حال سیستمی 

 ،یمردم، نهادها و روابط گوناگون اجتماع ،یگوناگون آب، تأسیسات فن
ر موجود د یمتقابل اجتماع یهاو غیره است که کنش یمحیط طبیع

 کردیاین سیستم خود متأثر از زمان و مکان بوده و قطعاً بدون یک رو
 .(Mollinga, 2008) قابل فهم و تحلیل نخواهد بود یارشتهفرا
 

الن آب کشور و ساختار ک تیرینظام مد نیب دارییارتباط متقابل و معن
 دیآن وجود دارد و با یطیو مح ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس

مختلف  یهاحوزه هایافتیو ره یالزم از مبان یرگیبهره
 منابع آب تیریمد هایدر برخورد با مشکالت و چالش شناسیجامعه

به همین دلیل و با توجه  (.Hobe-e vatan, 2013د )یکشور به عمل آ
 اثرگذار بر یهاشرانیمتقابل عوامل و پ راتیبه ابعاد متعدد و تأث

، تنوع دگان(کنن)نقش ایفاء کنشگرانذینفعان و  یآب، گستردگ تیریمد
 یاتکایمتضاد، مرتبط با آن )مانند تحقق تؤامان خود یافع و گاهمن

 یاسیمنابع آب( و اقتصاد س یداریو پا تولید محصوالت کشاورزی
بع آب منا یگذاراستیو س یریگمیآن، در تصم درهم تنیدهو  دهیچیپ
و  یفرابخش ،محور سازهریغ کپارچه،ی یکردیبه اتخاذ رو ازین
 تیوباعث تق هایدگیتنو درهم هایدگیچیپ نیا وجود دارد. رمتمرکزیغ

 یه فنکاز آن شیشده است که مسأله آب پ دگاهید نیشدن او برجسته
ه است. ب یاقتصادو  یاسیس ،یاجتماع ایباشد، مسأله یمهندس ای

د که آب باش یابیاز آن که مربوط به کم شیمسأله آب پ گر،یعبارت د
از  یاشود، مسألهحل می یاسازه و یمهندس یهاحلراه قیاز طر

 (.GWP, 2010آب است ) یجنس حکمران
 

دهند که در شرایط فعلی مدیریت آب، از ها همچنین نشان میبررسی
دهنده نهاد آب کشور، اثربخشی مدیریت های تشکیلمیان مؤلفه

بخشی آب بیش از اثربخشی قوانین و سازمانی و اداری درون
های آب بوده که حاکی از نقش محوری و غالب مدیریت سیاست

 ( وYadegari et al., 2018)مدار در مدیریت منابع آب است سازه
 ژهیه وب یعیاز طرفی اگرچه عوامل طب. باشدنیازمند اصالح رویکرد می

بر  یمیاقل راتییو بروز نوسانات و تغ هایو تداوم خشکسال دیتشد
اثرگذار بوده است، اما شواهد  یهای آبحاکم بر بحران هاییدگیچیپ

در موضوع  شهیاست که بحران آب اغلب ر نیاز ا یموجود حاک

 رددر بخش آب دا یدی ساختار حکمرانــو ناکارآم یحکمران
(WWF3, 2003). 

 
درت سنتی حکمرانی خوب اغلب با نگاهی جدید، به محدود نمودن ق

ت و های مختلف دولین( و با تفکیک حوزهیپا -سلسله مراتبی )باال
تمایز میان بخش خصوصی و دولتی و تمایز میان دولت و جامعه مدنی 

رو قدرت مؤثر و مشروع قدرتی است که از طریق پردازد. از اینمی
 نهادها و نیروهای متنوع در سطوح مختلف ملی اندرکنش مشارکت و

بر اساس تعریف آید. دست میای و جهانی به، منطقه)شامل فروملی(

ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و مجموعه "حکمرانی"
داره مشترک امور است و فرآیند ریزی و اخصوصی برای برنامه

در  هــمستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است ک
کند و شامل نهادهای قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می

 رسمی و ترتیبات غیر رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است
(UNDESA, UNDP, UNESCO, 2015).  

 
 یترکحال، نقاط مش نیبا ا ،است زیبرانگحثو ب دهیچیپ تیّمفهوم حاکم

به مفهوم  دولت  یوجود دارد. حکمرانبین حاکمّیت و حکمرانی  زین
 داخل رد قدرت که پذیردبه عنوان یک مفهوم می یحکمران ی. ولستین
 فدر تعاری. دارد وجود نیز دولت نهادهای و رسمی مرجع از خارج و

است: دولت،  گرانیازب یشامل سه گروه اصل تیحاکم ی،اریبس
ی )به طور عمده خبرگان( و جامعه مدنر دولتی ـــای غیـــهادهــن
(UN-HABITAT, 2020)ست ا ی. این رویکرد به دنبال تبیین نگاه

تر آن، جامعه مدنی به که با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته
گذاری، جریان اداره کشور از یک نظام گیری و سیاستعرصه تصمیم

اقتدارگرا و آمرانه به فرایندی مردم ساالر و مشارکتی تبدیل خواهد شد. 
 هاتیفعال ن،یاز قوان یفیه عنوان طــآب ب یبا همین رویکرد، حکمران

 است انیـسازمنهادی و  ،یاسی( سیررسمیو غ ی)رسم ندهاییو فرآ
 دــونـشیرا مــاتخاذ و اج هارییگمیآن تصم قیه از طرــک
(OECD, 2011, 2018 .)از  ایمجموعه همچنینآب  یرانحکم

عه و توس تیریکه در مد یو ادار یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یهانظام
 است شده فیتعرنیز  هستند رگذاریمنابع آب در سطوح مختلف تأث

(Rogers and Hall, 2003; Enteshari and Safavi, 2017.) 
 

 یبایشناخت و ارز یمختلف برا یارهایو ارائه مع فیتعار نیدر کنار ا
و  ،ونقان ،استیس یآب شامل سه مؤلفه اصل ینهاد حکمران ،یحکمران
دارند  ینگو تنگات یساختار یوندهایپ گریکدیبا  هاست ک سازمان

(Saleth and Dinar, 2004به عبارت دیگر، اقتدار در تب .)نیی 
و مقررات و اتخاذ  نیقوان قیاز طر یقواعد باز نییو تع هااستیس

 Iran Water Policy) کندیم دایپ یآن تجلّ یآب و اجرا ماتیتصم
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Research Institute, 2014  .)به عنوان یستینهاد آب را با نیبنابرا 
در نظر گرفت که متشکل از ضابطه، ساختار و  یاکپارچهی مسأله

( Davari, 2019است ))نهادهای موجود(  یو عرف یدولت یهاسازمان
درون و  یریگمیو تصم یگذاراستیدر س یکپارچگیانسجام و  جادیو ا

طوح در س یو سازمان ینهاد یبسترها جادیبه ا ازیاین بخش، ن رونیب
 ،یاجتماع ،یاسیس تضائاتو اق طیبر شرا هیمختلف با درک و تک

در  یفرابخش یرو نهادهانیدارد. از ا یمحل یو سازمان یفرهنگ
در سطوح مختلف  ها،استیس نیب یهماهنگ جادیا یآب برا یحکمران

 یهاندیفرا یدر اتخاذ و اجرا یدینقش کل ،یو محل زیحوضه آبر ،یمل
 .کنندیم ءفایبا حضور همه گروداران ا یمشارکت

 
 یدو دهه گذشته، در حکمران یط ،رویکرد نیضرورت و با ا نیبنا به ا

 ی)شورا یدر سطوح مختلف مل یمتعدد یفرابخش یهاآب کشور نهاد
 یگهماهن ی)شورا زی(، حوضه آبریآببا کم یآب، کارگروه سازگار یعال

 انتحفاظت از منابع آب اس ی)شوراها ی( و محلرودندهیزا زیحوضه آبر
قانون تشکیل وزارت  11نامه اجرایی ماده و کارگروه موضوع آیین

با حضور  ماتیتصم یدر اتخاذ و اجرا یهماهنگ یجهادکشاورزی( برا
ثر مؤ یبهبود حکمران یشده است. اما، برا یاندازراه یدیگروداران کل

 زانیم گاه،یجا یابیاخت، ارزدر آب، شن یمشارکت یندهایآب و ارتقاء فرا
 ییارآک زانیبهبود م یبرا ییراهکارها نییو متعاقب آن تب یگذاراثر

 .دیآیبه شمار م یدیو کل ینهادها از اقدامات ضرور نیا

 
ها و تضادهای سیاستی طی سالیان گذشته، وجود ناهماهنگی در

ت هایی در کمیّبخشی در مدیریت آب کشور منجر به ایجاد چالشبین
ها، در گرو ایجاد و کیفیت آب شده که حل و فصل این چالش

سازوکارهای هماهنگی فرابخشی نهادی است که در این زمینه شورای 
و  یدنها یبسترها جادیبا هدف ا شورا نیا .است هعالی آب شکل یافت

 و مصرف آب عیتوز ن،یتأم یهااستیس یالزم جهت هماهنگ یسازمان
 1یوزارت جهاد کشاورز لیقانون تشک 11ماده  لیذ 1379در سال 

 لیهتسنهادی، ایجاد شده است. هدف اصلی شورا، توسعه همکاری بین
است.  بآ درهم تنیدهگیری صحیح درباره مسائل و تسریع در تصمیم

در همین راستا ایجاد جوّ همکاری و تفاهم مبتنی بر اصول مدیریت 
با ایجاد ارزش برای ذیمدخالن امر جزو وظایف  پیوسته منابع آببهم

تعامالت و  ر،حاض طیباشد. از این منظر در شرااصلی شورا می
و  روین هایخانهوزارت نیبه خصوص ب یسازمان هاییهمکار
 یبر نقش شورا یمصرف آب، متک تیریبحث مددر  یکشاورزجهاد
 زمینه مثبت ارزیابیباشد که البته عملکرد شورا در این یآب م عالی
چنان که باید، های بین سازمانی آنکه هنوز همکاریشود، چرانمی

شکل نگرفته و آنچه که طی چندین سال اخیر نیز انجام شده، عمالً 

 نیحصارهای بخشی نشده است. ابه نتیجه مطلوب و شکستن  منجر
در جلب توجه،  ینقش مؤثر تواندیدر حالی است که شورای مذکور م

بحران آب در  تیریمد یبرا هیمقننه و قضائ یهمکاری و همراهی قوا
رغم یشورا عل نیا مصوبات یداشته باشد. بررس یو آت یشرایط جار

ا آن بدستور جلسات  یکه فضا دهدینکات مثبت، نشان م یتمام
حران ب هایاستیس یهماهنگ یبرا ینهاد باالدست کیکه از  یانتظار

 (.Heydari, 2018آب کشور است، فاصله دارد )

 
و تعداد  جلسه 01)با تشکیل  1392از زمان شروع فعالیت تا پایان سال 

 به بررسی مسائلعالی آب ( شورایزیادی جلسات کمیته تخصصی
برداری از آن در حوزه آب و نحوه بهرهمختلف پرداخته و تصمیماتی را 

. اما، با وجود ضرورت و اهمیت وجود چنین نهادی، 2اتخاذ کرده است
گیری با مرور و بررسی دستورکارهای تعریف شده، فرایندهای تصمیم

 ءعالی آب در حل مسائل آب ایفاشورای و تصمیمات شورا و نقشی که
نظران اسان و صاحبکرده است، این سؤال در ذهن مدیران، کارشن

 تیمأمورتا چند اندازه در مسیر تحقق  این شوراایجاد شده است که 
خود درست پیش رفته و کارآمد بوده است. به عبارت دیگر، با توجه به 
نیاز به جلب مشارکت تا حد امکان همه ذیمدخالن و کنشگران آب در 

 و بستری شفاف و ایجاد اجماع بر سر تصمیمات و ایجاد کارآمدی
اثربخشی الزم در اجرای تصمیمات اتخاذ شده برای حل مسائل 

عالی آب تا چه اندازه اثرگذار بوده روی جامعه در حوزه آب، شورایپیش
 هایی را باید برداشت.و هست و برای تقویت کارآمدی آن چه گام

 
ا به انجام نشده و تنه نهیزم نیدر ا یمتأسفانه تاکنون مطالعات چندان

شده  یبخش آب، اشارات محدود یآب در راهبردها یعالینقش شورا
ا شورا چندان راهگش یاصل فیانجام وظا یاست که آن هم نتوانسته برا

متخصصان علوم آب و  یاساس راهکارها ای نمونه، بربر .باشد
در بخش آب و  رویوزارت ن هایبرنامه یاجرا یبرا ستیزطیمح

آب ارائه  عالییو مرتبط با شورا ریز ی، نظرات و راهکارهافاضالب
 (:Anonymous, 2019)شده است 

 در  ژهیارتقاء سطح تعامل و مفاهمه در سطح دولت به و
 آب؛  عالییشورا

 در شورا، رخانهیعالوه بر دب صیتخص یدفتر مل جادیا 

 یبا هدف مشارکت واقع عالییاصالح ساختار و سازوکار شورا 
  ها؛سمن و هابه خصوص از استان نفعان،یذ

 سطح هر حوضه  رآب د عالییمشابه شورا یساختارها جادای
 زیحوضه آبر یهماهنگ یو استفاده از تجارب شورا زیآبر
 رود؛ ندهیزا

 ؛ورادر ش آب کشور یحسابدار ستمیموضوع استقرار س یبررس 
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 ؛عالییشورا لیآب ذ یحکمران ونیسیکم ای تهیکم جادیا  

 ب، آ عالییشورا ریموجود کشور نظ هایتیاستفاده مؤثر از ظرف
 .رهیو غ یآببا کم یکارگروه سازگار

 
له أتوان اظهار نمود که حل مسبا توجه به مسائل تشریح شده قبل می

درهم تنیده آب، )ضمن حفاظت از محیط زیست( درگرو وحدت و 
ادامه وضعیت بحرانی آب در کشور همدلی بین آحاد ملت است. 

جمله امنیتی، اقتصادی، و بهداشتی برای کشور مخاطرات فراوانی، از 
شور در و مردم دارد. این در حالی است که بسیاری از اقدامات جاری ک

های الزم و یا بررسی بدون ارزیابی پاسخ به مدیریت تقاضای آب
تضاد یا  ظرفیت آنها برای کاهش مصارف آب هستند و عمالً

نه یت آبی در این زمیغذایی و امنهای امنیتپارادوکسی بین سیاست
 (.Morid, 2018)وجود دارد 

 
های روشن و مورد اجماع گیریبرای حل بحران آب نیاز به تصمیم

تصمیمات آمرانه و یک جانبه  نسبی همگان است تا صرفاً
(Zarghami, 2018.)  تعدادی از اصول مهم برای موفقیت یک نهاد

در شرح وظایف، وضوح  (:Ostrom, 1990در این زمینه عبارتند از )
ذینفعان  ی برایمنابع مشترک، فراهم کردن ترتیبات نیتأمتخصیص و 

بینی ثر، پیشسازی، پایش مؤبه منظور مشارکت در فرآیند تصمیم
اده و ارزان های سی برای متخلفین از قوانین، و یافتن مکانیزمیهاتنبیه

عالی آب )با حل اختالفات. نهادهای موجود در کشور از جمله شورای
 ,Heydari)شیوه کارکرد فعلی( جوابگوی این نیاز کشور نیستند 

اشد بعالی آب تشکلّی با اکثریت حضور قوه مجریه میشورای (.2018
و نمایندگان مجلس یا اعضای حقیقی قدرت کافی برای تغییر تصمیم 

 ندر آن را ندارند. لذا نیاز به تشکّل و نهادی با سهم برابر از نمایندگا
ها، شوراهای محلی، و متخصصین قوای مجریه، مقننه، قضائیه، سمن

ان آن توباشد که میدانشگاهی برای هر حوضه آبریز اصلی کشور می

 (. Zarghami, 2018حوضه آبریز نیز نامید ) "مجلس محلّی آب"را 
 

 یراهبرد لیتحل نهیباتوجه به فقدان مطالعات منسجم در زم
 یبهبود کارکرد و اثربخش یبرا یت مقتضآب و اقداما یعالیشورا
 یراهبرد یاست که با شناخت مشکالت و نواقص، بررس ازی، نشورا

 یؤثر، برای مارائه راهبردها ن،یها و اقتضائات و همچنشکاف قیدق
 نیکرد. در ا یزیرآب کارآمد برنامه یعال یشورا کیبه سمت  لین

گر و نکارآمد، کل لیتحل یمورد استفاده برا یهااز روش یکیارتباط 
است.  3SWOT آن، مدل تیتقو یبرا یزیرو برنامه دنها کی یراهبرد

 یندرو یهانقاط قوت و ضعف یبندو طبقه یمدل مذکور با بازشناس
 یرونیو اقتضائات ب طیموجود در مح یدهایها و تهدنهاد مربوط، فرصت

ن نهاد آ یاثربخش شیافزا یگوناگون برا یراهبردها نیو تدو ستمیس

اط قوت تطابق نق یرا برا کیستماتیس یلیخود، تحل تیدر انجام مأمور
(. از Parsaeian and Aarabi, 2001) کندیارائه م  یو ضعف درون

راهبرد مناسب منجر به ارتقاء و حداکثر کردن  کیمدل،  نیا دگاهید
 نیا ی. براشودیم هادیها و تهدها و کاهش ضعفها و فرصتقوت

ها ضعف و فرصت ودادن نقاط قوت  وندیاز پ یراهبرد یهانهیهدف، گز
(، SO) یتهاجم یراهبردها یدر چهار حالت کل هادیو تهد

( WT) ی( و تدافعST) ی(، رقابتWO) یانطباق ایکارانه محافظه
 (.Ghasemi, 2008) شوندیاستخراج م

 
پرسش  نیبه ا SWOTمدل  یریکارگبه بر آن است تا با قیتحق نیا

در  یاقتدار و اثربخش گاهیآب در جا یعالیچرا شورا پاسخ دهد که
 و یکارآمد نیا تیتقو یبرا ییآب قرار ندارد و چه راهبردها تیریمد

در واقع سؤال اصلی مقاله این است که اتخاذ نمود؟  توانیم یاثربخش
نجام ا یبراهای شورا چه باید کرد. برای اقتداربخشی و اجرای سیاست

، کارکرد شورا لیو تحل یابیارز یبرا یجلسات متعدد قیتحق نیا
ورا ش نیا یدهاتهدی و هافرصتو احصاء نقاط قوّت، و ضعف،  ییشناسا
 نیا ترشیو اقتدار ب ،یاثر بخش ت،یتقو یبرا یبرنامه راهبرد نیو تدو

 خانهریدب لی، ذ"آب یعالیشورا رخانهیدب یکارگروه کارشناس"در  شورا
 شد. این کارگروه متشکل از نمایندگان لیمذکور تشک شورای
و  تیرمدی موضوع با مرتبط مختلف دفاتر و مؤسسات، ها،سازمان
موضوع از  نفعانیاز ذ یعیوس فیآب بود که درآن ط یحکمران

 مختلف حضور داشتند. یهاتخصص

 
اندیشی لذا هدف از این مقاله ارائه نتایج و دستاوردهای حاصل از هم

عالی آب در شناسایی، بررسی و تحلیل نقاط کارگروه کارشناسی شورای
ها و تهدیدهای فراروی شورا، و در نهایت ضعف و فرصت قوّت و

شناخت و ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی برای ارتقای اقتدار و 
 . آب کشور است عالیبخشی بیشتر شورایاثر
 

 شناسیروش -0

در این پژوهش، شامل ترکیبی از تکنیک  شناسی به کار رفتهروش
SWOT ( و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی EFE-IFE

Matrix)0 ریزی راهبردی است. تکنیک در چارچوب یک برنامه
SWOT  طور  هتواند بنمیمعموالً یک تجزیه و تحلیل کیفی است که

نباید از  طفقها را . بنابراین راهبردتحلیلی اهمیت عوامل را تعیین کند
سری تعیین کرد. بلکه باید با انجام یک SWOT طریق تجزیه و تحلیل

ها و انتخاب بهترین راهبرد را بندی راهبرداولویتامکان عملیات کمّی، 
فراهم نمود. لذا در این پژوهش، پس از تعیین عوامل داخلی و خارجی، 
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ه مقایس نیز برای IFE & EFEاز ماتریس ،SWOTعالوه بر تکنیک 
 داخلی و خارجی استفاده شده است.  عوامل بندیو اولویت

 
و  هاتحقیق بر مبنای تشکیل کارگروه کارشناسی با تخصص

( 5های مختلف و برگزاری جلسات با طوفان فکری )بارش افکارگرایش
ها و نظرات حاصل از بارش افکار و شکل گرفت. سپس با دریافت ایده

های الزم انجام گرفت. تجزیه و تحلیل SWOTهای استفاده از تحلیل
طی برگزاری جلسات کارگروه کارشناسی و چندین جلسه کارگروه 

(، نقاط رویآب در محل وزارت ن یعالیشورا رخانهیتوسط دبچابک )
عالی آب به عنوان یک نهاد فرصت، و تهدید برای شورای ضعف، قوّت،

 یطیمل محعوا نقاط قوّت و ضعف )سازمان( استخراج شدند.
ه شده )درونی( گفت یداخل یطیعوامل محآنها که به گذاری هستند تاثیر

 هاارتقوّت، مه نقاط و قابل کنترل توسط سازمان مورد ارزیابی هستند.
 ودخ استراتژی اساس آن بر است قادر سازمان که هایی استتوانایی و
 دهستنخارجی )بیرونی(  محیطی فرصت و تهدید عوامل کند. اجرا را

عمل  تهدید یا فرصت صورتهب و سازمان بوده کنترل از خارج که
ازمان س مدّ نظر استراتژی با بوده و اگر نسبی عوامل نمایند. اینهامی

 باشد نداشته خوانیهم استراتژی با اگر و فرصت همخوانی داشته باشد
 (.Saberi, 2016خواهند بود ) تهدید

 
در مرحله بعد اولویت هر یک از موارد مستخرج در هر دسته از عوامل 

فرصت و تهدید نسبت به دیگر موارد در آن دسته تعیین  ضعف، قوّت،
به  دهیبه منظور رتبهگردیدند. برای این کار از جدول مقایسه زوجی 

، ضعف، فرصت، و تهدید استخراج شده استفاده به عمل آمد. نقاط قوّت
عالی آب، شورای "تهدیدات"جدول مقایسه زوجی برای  1در شکل 

تکمیل شده توسط یکی از اعضاء کارگروه، به عنوان نمونه ارائه شده 
 است.

مقایسه و هرکدام  تهدیداتبا دیگر  موارد تهدیدهرکدام از  1 شکلدر 
در این شکل به عنوان  است.فلش به سمت آن جهت که مهمتر بود 

های باالدستی متناقض با وجود سیاست"یعنی  5تهدید شماره ، نمونه
یگر مورد د موارد تهدیدبا تمام  "پایدار و ظرفیت آبی کشوراصول توسعه

ای هاین تهدید بر اساس نظر ذیمدخل از تهدیدمقایسه قرار گرفته و 
ها به سمت تهدید مهمتر تشخیص داده شده )فلش 0و  3و  1شماره 
کمتر بوده است )جهت  2ید شماره (، ولی اهمیّت آن از تهد5شماره 

بندی نظرات ارائه پس از جمع است(. 2فلش به سمت تهدید شماره 
ی هاشده از سوی اعضای کارگروه کارشناسی در قالب جدول مقایسه

های آنها محاسبه و برای تعیین ضرائب (، مقادیر ارزش1زوجی )شکل 
و بیرونی درجه اهمیت هریک از عوامل درونی )نقاط قوّت و ضعف( 

 ( مورد استفاده قرار گرفتند.2و  1های ها( )جدول)تهدیدها و فرصت

 یبنددرجهخواهی رتبه )درجه(بندی عوامل احصاء شدند. با نظرسپس 
مشخص شد  0تا  1 نیب یعوامل با اختصاص اعداد نیاز ا کیهر 

نقطه "، 0بزرگ عدد  "نقطه قوّت"به عنوان نمونه به که  یاگونههب
 "نقطه ضعف"و  2کوچک عدد  "نقطه ضعف"، 3کوچک عدد  "قوّت

ها و بیرونی )فرصتدر مورد عوامل  .ردیگتعلق می 1بزرگ عدد 
یک  یفعل یکه راهبردها دهدینشان م یبنددرجه نیا تهدیدها(

هر  تا چه اندازه بهعالی آب( نظر )نظیر شورایسازمان یا مجموعه مد
اگر پاسخ سازمان در استفاده  .دهدیم یثرؤعوامل پاسخ م نیاز ا کی

و اگر باالتر  0خوب باشد، عدد  یلیخ دهایاز تهد زیها و پرهاز فرصت
 فیو اگر ضع 2باشد عدد  سطاز متو ترنیی، اگر پا3از متوسط باشد عدد 

ا مل بدر آخر نیز امتیاز هریک از عوا .ردیگیمبه آن تعلّق  1باشد عدد 
ی ماتریس ارزیابضرب مقادیر درجه اهمیت در رتبه تعیین و در نهایت 

 SWOTبه روش  عالی آبعوامل داخلی و خارجی در تحلیل شورای
های انجام شده به عوامل، دهیتشکیل گردید. سپس بر اساس وزن

 SWOTمجموع امتیاز عوامل درونی و بیرونی محاسبه و در نمودار 
محل تالقی این دو مقدار در روی محورهای مربوطه برای تعیین 

ب، آ عالیشورایراهبرد کلی مواجهه با موضوع ارتقای عملکرد و نقش 
هدیدات ها و تباتوجه به نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتتعیین گردید. 

شناسایی شده و نیز با عنایت به نوع استراتژی تعیین شده برای 
های راهبردرگروه کارشناسی شورا به تدوین کا، عالی آبشورای

 راهبرد مورد وفاق اعضاء قرار گرفت. 5پیشنهادی پرداخت که نهایتاً 
 

در مرحله بعد برنامه اقدام الزم برای نیل به هر یک از راهبردها 
شناسایی و پیشنهاد شدند. در این مرحله، برنامه اقدام ذیل هر راهبرد 

فرصت مرتبط با آن راهبرد  -تهدیدضعف و  -باتوجه به نقاط قوّت
قاط ها برای غلبه به نتنظیم شدند، به نحوی که از نقاط قوّت و فرصت

اقدام توسط  71ضعف و تهدیدهای شورا استفاده شود. در ابتدا بیش از 
اعضا شناسایی شدند که با حذف موارد همپوشانی و اصالحات الزم، 

در نهایت دی قرار گرفت. بنمورد جمعبرنامه اقدام  21در نهایت به 
از سوی اعضاء امتیازدهی شده و بر  11تا  1اقدامات پیشنهادی در بازه 

 بندی اقدامات پیشنهادی نیز انجام شد. این اساس اولویت

 

 نتايج و بحث -1

های کارشناسی و با توجه به بحثگونه که توضیح داده شد همان
گروه کارشناسی، نقاط قوّت، نقاط طوفان فکری در جلسات مختلف کار

بخشی بیشتر های فراروی اقتدار و اثرها و تهدیدضعف، فرصت
آب در حکمرانی خوب آب کشور، شناسایی شد که نتایج  عالیشورای

ارائه شده است. 2و 1های آن در جدول
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Fig. 1- Paired comparisons matrix for the ranking of the “Threats” of Supreme Water Council (SWC) 

(sample matrix) 

 آب عالیشورای "تهديدات"دهی به مقايسه زوجی به منظور رتبهنمونه ماتريس  -5شکل 

 

(، Wضعف ) (،Sدر مجموع تعداد موارد شناسایی شده برای نقاط قوّت )
مورد بودند  7و  9، 11 ،11( به ترتیب برابرT( و تهدید )Oفرصت )

 (.2 و 1های )جدول

 ضعف( و قوّت و )نقاط درونی عوامل از شناسایی پسدر همین راستا 
و با اخذ  عوامل هایماتریس در تهدیدها( و هاعوامل بیرونی )فرصت
 برحسب امتیازی عوامل، این از یک هر برای ،نظرات اعضای کارگروه
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دارند محاسبه و به آن تعلّق داده شد  عوامل این از یک هر که اهمیتی
 هر برای محاسبه این امتیاز ابتدا به .(2و  1های )ستون آخر جدول

( همم بسیار) یک تا( اهمیت بی)صفر  بین وزنی ضریب یک عامل
 وانعن به موردنظر عامل که این از شده. یعنی صرفنظر داده اختصاص

 ابحس به برای رسیدن به هدف اصلی داخلی ضعف و قوّت نقطه یک
 بیشترین دارای که عاملی به فرصت باشد یا تهدید،، یا اینکه یا خیر آید
 داده شده است. ضریب باالترین نیل به راهبرد اصلی است، در اثر

 تا 1 بین امتیازی )رتبه( با عامل هر موجود با نظرخواهی، وضع سپس
 تعیین خوب( بسیار= 0 متوسط، از باالتر =3 متوسط،= 2 ضعیف،= 1) 0

با ضرب مقادیر درجه اهمیت در رتبه  نهایت(. در 2و  1های شد )جدول
 اردوزن یا موزون مقدار امتیاز بیرونی و درونی عوامل از ردیف برای هر

نشان داده  2و  1 هایگردید که در ستون آخر جدول محاسبه عامل هر
  شده است. 

 
 امتیازهای ، جمع2و  1های دولــبا استفاده از نتایج ارائه شده در ج

 -ضعف( و عوامل بیرونی )تهدیدها -درونی )نقاط قوّتموزون عوامل 
دست به 62/2و  30/2گردید که به ترتیب برابر  محاسبه ها(رصتف

 باشد، 5/2 از کمتر درونی عوامل نهایی امتیاز اگردر این ارتباط آمد. 
مجموعا  درونی عوامل نظر از وطهــمرب موضوع که معناست بدان

 زا کمتر بیرونی واملـع نهایی نمره رــاگ از طرفی .است ضعف دارای
 خصوص در مربوطه موضوع که است آن امر مؤید این باشد، 5/2

 کندنمی عمل به خوبی تهدیدها با مقابله و هافرصت از استفاده
(Parsaeian, 2019; Aarabi, 2016; Haghjoo et al., 2013). 

محور  یشده )عوامل درون میترس SWOTدر نمودار  الذکرمقادیر فوق
تا محل تالقی آنها راهبرد اصلی  (یمحور عمود یرونیو عوامل ب یافق

آب را  عالیشورایمواجهه با موضوع ارتقاء عملکرد و اقتدار نقش 
 (.2مشخص نماید )شکل 

 
 محور بیرونی عوامل محور افقی و درونی عوامل ،SWOTنمودار  در

 موقعیت محورهامقدار بر روی  دو تالقی شود.می شامل را عمودی
(، انطباقی یا SOراهبرد اصلی )از نقطه نظر تهاجمی ) اتخاذ

 .دهدمی نشان (( راWT(، و تدافعی )ST(، رقابتی )WO) کارانهمحافظه
راهبرد تهاجمی یک راهبرد کنشگرانه و فعاالنه است و در چنین 

های خود را وضعیتی، نهاد با استفاده از نقاط قوت خویش، فرصت
 کند.یحداکثر م

 

ود های خراهبرد انطباقی تالش دارد با کاستن نقاط ضعف از فرصت
نهاد  گرفتن از قوترا ببرد. راهبردهای رقابتی بر پایه بهره حداکثر بهره

شود و راهبرد تدافعی که برخالف برای مقابله تهدیدات تدوین می

 راهبرد تهاجمی یک راهبرد واکنشی است، به راهبرد بقا معروف است
 های سیستم برای کاستن تهدیدها استو به دنبال کاهش ضعف

(Golkar, 2006; Haghjoo et al., 2013; Aarabi, 2016; 

Parsaeian, 2019.) 
 

موزون محاسبه شده برای عوامل درونی و  با ترسیم مقادیر امتیازهای
(، محل تالقی آنها مشخص 62/2و  30/2بیرونی )به ترتیب برابر 

دهد قرار گرفت که نشان می WOقی مقادیر در منطقه گردید. محل تال
ی آب باید انطباق عالیشورایاستراتژی انتخابی برای ارتقاء اقتدار 

 )محافظه کارانه( باشد. 
 

آب  یعالیبهبود کارکرد شورا یمنتخب برااصلی  راهبرد بیترت نیبه ا
. اشدب کارانهمحافظه ای یانطباق باید راهبرداقتدار آن،  شیبا هدف افزا

 یانهگوهب دیآب با یعالیبهبود کارکرد شورامحوری  یراهبردها یعنی
وجود دارند  یرونیب طیکه در مح یاهبالقوّ یهاباشد که از فرصت

(O1… On )یبرا ( جبران نقاط ضعف موجودW1…Wn استفاده )
 یتژتراکه به اس ازاتیامت ینقطه تالق تیشود. البته با توجه به موقع

 نیراهبردها از ا نییشد در تع یاست، سع کینزد زی( نWT) یتدافع
 استفاده شود.تا حدی  زین راهبرد مجاور

 

( و IFE and EFE)بیرونی و  درونیعوامل  یابیارز سیماتر لیبا تکم
عوامل  سهیمقا ،WOگیری راهبرد اصلی در منطقه منطقه قرار نییتع

 گردیدند. برایبرتر انتخاب  راهبردهایو شده انجام  بیرونیو  درونی
 شده داده تطبیق هم با SWOT ماتریس از استفاده با کار راهبردهااین

هبود ب رسالت راستای در که و انتخاب شوند شناسایی راهبردهایی تا
ه باتوجه ب باشند. لذا عوامل آن با متناسب وآب  یعالیکارکرد شورا

کارگروه کارشناسی راهبردهای پیشنهادی خود برای تعیین نوع راهبرد، 
آب را ارائه نمود. برای این منظور ابتدا  عالیشورایبهبود عملکرد 

راهبردهایی که ترکیبی از دو مورد از کل موارد شناسایی شده در 
بودند مشخص شده و سپس راهبردهایی که ترکیبی  SWOTچارچوب 

 ارچوب بودند نیز توسط اعضاءبیشتر از موارد شناسایی شده در این چ
پیشنهاد شدند. در مجموع راهبردهای شناسایی شده در پنج موضوع 

 بندی شدند:محوری زیر ارزیابی و جمع
 

سازی پژوهشی کشور برای تصمیم -استفاده از ظرفیت کارشناسی -1
 و اجرای مؤثر تصمیمات شورا

مؤثر در  یکریرو دانش روزو  گذاریاســـتیســ  نیب یامروزه گفتگو
پا ارو هی. اقدامات اتحادشودیمحسوب م یگذارو قانون یگذاراستیس

ع آبمناب تیریمد یهااستیس نیتدو یبرا کردیرو نیدر استفاده از ا
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Table 1- Matrix of analysis of internal and external factors in evaluation of Supreme Water Council-SWC 

(Internal factors: Strengths and Weaknesses)  

 نقاط قوّت و ضعف( -یعوامل درونآب ) عالیشورایارزيابی عوامل درونی و بیرونی در تحلیل  ماتريس – 5جدول 

Internal factors (Strengths and Weaknesses) 
*Weight **Rank ***Score 

Strengths 

S1 
An inter-sectorial and coordinating institution for policies 

in the water sector  0.058 3.500 0.205 

S2 
Presence and contribution of all the water related 

organizations of the country  0.053 3.500 0.186 

S3 
Facilitating of inter-sectorial communications and 

interactions  0.035 3.000 0.104 

S4 
Presence of planning and budget organization to facilitate 

the implementation of the resolutions and approvals  0.016 2.750 0.044 

S5 Having an appropriate position and legal supports 0.063 4.000 0.252 

S6 
Existence of secretariat, committee, and different working 

groups below the SWC 0.026 2.750 0.072 

S7 
The SWC council is chaired by the President or Vice 

President 0.063 4.000 0.252 

S8 

Presence of the top officials of relevant organizations 

members or non-members (as the case maybe) in the 

SWC 
0.058 3.500 0.202 

S9 
Making guarantees for final ratification of council  

resolutions in higher authorities 0.047 3.250 0.153 

S10 
Acting as a platform for raising and discussing various 

controversial and multidisciplinary issues 
0.031 3.000 0.092 

Weaknesses     

W1 
Lack of proper and efficient arrangements in following ups 

and monitoring of the implementation of SWC 

approvals 
0.065 1.000 0.065 

W2 Addressing minor and non-policy issues and lack of 

sufficient attention to the basic essential subjects 0.062 1.000 0.062 

W3 Insufficient enforcement guarantee of the SWC approvals  0.071 1.000 0.071 

W4 Insufficient use of expertise capacities in the development 

of meeting agendas and decision makings 0.058 1.500 0.088 

W5 Failure to comply with the defined mechanisms and 

arrangements for raising issues in the SWC in most 

cases 
0.064 1.000 0.064 

W6 Non transparency in contents of some approvals and 

uncertainty of action plans for their implementation  0.053 1.500 0.080 

W7 Tackle on taste and selective attitude of the government 

with the position and function of the SWC 0.041 2.000 0.082 

W8 Contradiction of some of SWC approvals with the laws 

and legal documents 0.055 1.500 0.082 

W9 Weaknesses in clarity and transparency of vision and 

missions of SWC 0.036 2.250 0.081 

W10 Lack of proper information and broadcast of the position 

and function of SWC in the media 
0.012 2.500 0.031 

W11 The perception of the other organizations of the SWC as 

an institution to approve the desires of the Ministry of 

Energy 

0.034 2.250 0.076 

 Sum 1.000 - 2.34 

Weight) ×: Score (Rank***Great Strengths);  -Normal Strengths, 4 -Normal Weakness, 3 -2 Serious Weakness,-: Rank (1**1); -Weight (between 0 :* 
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Table 2- Matrix of analysis of internal and external factors in evaluation of Supreme Water Council (SWC) 

(External factors: Opportunities and Threats)  

 (دهايتهد و هافرصت -بیرونیعوامل آب ) عالیشورایارزيابی عوامل درونی و بیرونی در تحلیل  ماتريس -0جدول 

 External factors (Opportunities and Threats) *Weight **Rank ***Score 

Opportunities    

O1 

Support of senior non-member executive managers of the 

SWC in order to strengthen the function and effectiveness 

of the council itself  

0.061 3.0 0.182 

O2 

General agreement on existence of inconsistencies between 

policies of the water related organizations and the needs 

for   the SWC 

0.067 3.0 0.202 

O3 
Lack of a similar cross-sectorial institution in the level of 

policy coordination of water sector policies in the country 0.090 4.0 0.362 

O4 
The possibility of using expertise-research capacities for the 

support of SWC decisions 
0.069 3.0 0.206 

O5 
The possibility for the coordination of the water demand and 

use policies 
0.085 3.5 0.298 

O6 
Improving the levels of awareness and social demands in the 

field of water and development of communication tools 
0.058 3.0 0.174 

O7 

Provision of necessary capacities for information exchange 

among SWC members and other organization on water 

management issues 
0.061 3.0 0.182 

O8 
Facilitate mechanisms for financing the implementation of 

SWC approvals 0.057 3.0 0.170 

O9 
Reduce political pressures on member organizations as a 

consequences of execution of approvals 
0.084 3.5 0.293 

Threats     

T1 
Changes in the government cabinet and the possibility of 

affecting these changes on SWC decisions and approvals 
0.026 2.0 0.051 

T2 
Existence of parallel inter-sectorial decision making 

institutions on water in the country 
0.035 1.8 0.061 

T3 
Impacts of socio-political forces on the function and 

effectiveness of SWC 0.069 1.5 0.103 

T4 

General complexities associated with the coordination in 

policies under socio-economic, policy, security, and 

environmental conditions of the country   
0.069 1.5 0.103 

T5 

Existence of some legal documents and supervising policies 

that contradict with the principles of sustainable 

development and water capacities of the country  

0.076 1.0 0.076 

T6 
Non-membership of representatives from the private sector 

and civil society in the SWC 
0.063 1.5 0.095 

T7 
Non-membership of representatives from other branches of 

the government. Including the judiciary, in the SWC 
0.031 2.0 0.062 

Sum 1.000 - 2.62 
*: Weight (between 0-1); **: Rank (1-Serious Threat, 2- Normal Threat, 3-Normal Opportunity, 4- Great Opportunity); ***: Score 

(Rank× Weight) 
 

 دهدیموضوع بوده و نشان م نیا یبرا یاروپا مصداق خوب هیاتحاد
متخصصات منابع آب و مقامات  نیب یجامع یارتباط و گفتگو

 بردار وجامعه بهره ندگانینما زیو ن رــیگمــیو تصم گذارتــاسـیس
 و مقررات آب اتفاق هااستیس نیتدو ندیهای غیردولتی در فرآسازمان

 (.Fried et al., 2018) افتاده است

ب نیز آ یعالیمصوبات شورا یو محتوا یریگمیتصم ندیفرآ یبررس
است و  مغفولدر عملکرد شورا  یکردیرو نیکه چن دهدینشان م

اجرای  گذاری و نیزسازی و سیاستبنابراین ضروری است برای تصمیم
مناسب و منطقی تصمیمات متخذه در شورا، از تمامی پتانسیل 

مشخص استفاده گردد. چوبکارشناسی و پژوهشی کشور در چار
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Fig. 2- The SWOT diagram and the intersection of internal and external factors in “WO” zone (The adaptive 

or conservative strategy for more authority of the Supreme Water Council-SWC) 

به  یاقتداربخش یبرا كارانه يا انطباقی)راهبرد محافظه WOو تالقی عوامل درونی و بیرونی در منطقه  SWOTنمودار  -0شکل 

 (آب یعال یشورا
 

تقویت کارکرد شورا با تکیه بر افزایش سطح آگاهی و مطالبه  -2
 اجتماعی

 منابع و مصارف تیریابعاد مغفول مانده در نظام مد نیتراز مهم یکی
رزش افزوده ا" یاجتماع هیاست. سرماآن  یابعاد اجتماع ران،یآب در ا

است  یو جمع یکنشگران فرد نیدر ب یتعامل ندیفرآ یحاصل از نوع
 یراب یآمادگ ،یهمدل ماد،اعت لیاز قب ییهایژگیو تیکه تحت حاکم

 یهایه انجام بازـب لیتما گران،یدر کمک به د یانجام اقدامات عمل
 کیر ه تیحاکمه ــراد نسبت بـو تصور اف یبرد در روابط اجتماع -برد

 یونه طرحــ. لذا هرگ"رار داردــدر روابط ق هایژگـیو نــیاز ا
ف، یرتع نیمنابع و مصارف آب با ا تیریتصمیمی( در حوزه مد )اقدامی/
ر د یاجتماع هیبر سرماو  کندیارتباط برقرار م یاجتماع هیبا سرما

 ردـیپذیوده و از آن اثر مــو کالن اثرگذار ب انهیسطوح خرد، م
(Fazeli and Fattahi , 2018) .عالی آب نیز که وظیفه  شورای

گذاری کالن در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب را برعهده سیاست
دارد نیز این امر مستثنی نبوده و لذا کارکرد شورا باید با اتکا به افزایش 
سطح آگاهی جامعه هدف و ایجاد مطالبه اجتماعی درخصوص اهداف 

 شورا، تقویت شود. و تصمیمات و
 

استفاده از جایگاه منحصر به فرد فرابخشی و قانونی شورا برای حل  -3
اجتماعی و  -تعارضات در مدیریت آب و کاهش فشارهای سیاسی

 تضمین اجرای مصوبات
در  یاجماع و هماهنگ یریگموانع در شکل نیاز بزرگتر یکی

نافع و تضاد م یمنابع آب، وجود تعارض ذات داریپا تیریمد یهااستیس
کشور  یمربوط به دو بخش آب و کشاورز یهااستیاهداف و س نیب

 هایرنامهب نیقوان ری)نظ ربطیذ یباالدست نیاست که در اسناد و قوان
ها مشهود بخش نیهر کدام از ا ییو اجرا یدارا یهاهیتوسعه( و رو

هاد نعالی آب به عنوان باالترین رود شورایاست. بنابراین انتظار می
گذاری موجود در بخش آب کشور، بتواند در این زمینه فعال سیاست

عمل نموده و تعارضات موجود را حل و فصل یا در حداقل شرایط، 
 تقلیل دهد.

 
 رعایت اصول و الزامات حکمرانی خوب در ساختار شورا -0

گونه تعریف حکمرانی آب را این 6(GWP) همکاری جهانی برای آب
، های سیاسیای از سیستمانی اشاره دارد به مجموعهحکمر"نماید؛ می

اجتماعی، اقتصادی و اجرایی موجود برای توسعه و مدیریت منابع آب 
. در واقع حکمرانی آب شامل "و ارائه خدمات در سطوح مختلف جامعه
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همه فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی است که از 
بخش خصوصی درباره توسعه و ها، جامعه مدنی و طریق آن حکومت

 (.Rogers and Hall, 2003گیرند )می مدیریت منابع آب تصمیم
 

 ،یمداراز مشارکت، قانون عبارتندآب خوب  یاصول حکمرانتعدادی از 
ی ریپذتیمسئول و ،یوروفاق، عدالت، بهره ،ییپاسخگو ت،یّشفاف

(Davari, 2016)های هایاز میان شاخص نشان داده است که . نتایج
بط تهای مراحصاء شده برای حکمرانی آب منطقه خوزستان، شاخص

 اصول با مقایسه در و استانداردسازی مشارکت شفافیت، اصول با

 قرار منطقه متخصصین مورد توجه بیشتر اثربخشی، و نظارت پایداری،

 .(Dahimavi et al., 2019است ) گرفته

 
Akbari et al. (2020) آب  یعال رایمحتوای مصوبات شو لیاز تحل

 و،ریآب )وزارت ن یاول قدرت در حکمران هینشان داد که کنشگران ال
 نیشتریسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهادکشاورزی( دارای ب

 دهایـنویپ"شبکه  لیتحل نیدر فضای کنش هستند. همچن یهژمون
 رییگلککننده شبن تحقیق، بازتاــدر ای "فضای کنش -کنشگران

 رانــیآب در ا یوی نامتقارن از حکمرانـودرتـت اختارس کی تیو تقو
 .اردد یاجتماع رییادگیرای توسعه ــب ینییپا تیه ظرفــاست ک

(Arab et al. (2020 که در حوزه  ندنماییم یرگیجهینت همچنین
 یبآبا کم یسازگار یآب و کارگروه مل عالییشورا ،یو مل یفرابخش

 رییا تغب یدر حصول به سازگار توانندیدارند که م یمناسب یهاتیظرف
 مؤثر باشند.در این شرایط بهتر بخش آب  یو حکمران میاقل

 
مهم در رعایت  برداشتن گامی عالی آبشورایهدف ضمنی از ایجاد 

در کشور بوده است.  اصول حکمرانی خوب آبعملیاتی شدن الزامات و 
از نهادهای دولتی، جامعه  یتلفسطوح مختا ضروری است  بنابراین
در آن حضور داشته دولتی غیرو بخش )به طور عمده خبرگان( مدنی 

باشند تا بدین ترتیب پذیرش و اجرای مصوبات نیز به نحو مطلوبی 
 انجام پذیرد.

 

 تقویت اراده سیاسی حاکمیّت برای اصالحات آبی از طریق شورا -5
 هددینشان مغرب آسیا ه مشابه در منطق یبر تجارب کشورها یمرور

و  تیریدر اعمال مد یمختلف اراده چندان لیها به دالاصوالً دولت
 نیدر استفاده و حفاظت منابع آب ندارند. از ا رانهیسختگ یهااستیس

 شودیم ادی "یاسیسندرم نبود اراده س"با عنوان  یگاه تیوضع
(Molle and Closas, 2017.) ها از اجازه دولت یبرخ یحت

 یپروریدر جهت حام یاز منابع آب به عنوان اهرم یبرداربهره
 نندکیاستفاده م یاسیس تیو کسب مقبول تیو جلب حما 7یاسیس
(Molle et al., 2018 )مسائل در کنار نقش منابع آب در اقتصاد  نیا

جام ان یبرا یدانها اراده چنباعث شده است دولت ییروستا شتیو مع
 .موجود نداشته باشند نیقوان یو اعمال جد یحات آباصال

 
ا تدر کشور نیز تقریباً همین رویکرد حاکم است و لذا ضروری است 

تقویت اراده سیاسی های مؤثری برای ها و اقدامتالش عالی آب شورای
سازی مدیریت ت برای انجام اصالحات در بخش آب و پیادهحاکمیّ

 شود. هنهادین آورده تا این بحث در کشور به عملپیوسته منابع آب بهم
گانه برای تقویت اقتدار شورا و اثربخش پس از تدوین راهبردهای پنج

نمودن مصوبات آن، ضروری بود برنامه اقدام نیز همانند روال یک 
ریزی استراتژیک، ذیل هر راهبرد تعیین گردد. در همین راستا برنامه

آب با  عالیعملکرد و اقتدار شورای برنامه اقدام پیشنهادی برای بهبود
همکاری و همفکری اعضای کارگروه کارشناسی شناسایی و به تناسب 

ن شدند. به ای بندیذیل راهبردهای استخراج شده قرار گرفته و دسته
راهبردهای  ذیلاقدام برنامه  71 فکریترتیب که در ابتدا با طوفان 

سنجی آنها در ی امکانهاشد و پس از بررسیاستخراج شده پیشنهاد 
بندی دهی و اولویتبرنامه اقدام انتخاب و سپس وزن 21مجموع تعداد 

 برنامه اقدام ذیل هر راهبرد ارائه شده است. 3که در جدول شدند 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -0

ن که بر اساس قانو یک نهاد فرادستی مهم کشور استآب  عالیشورای
 مین، توزیع وأتدر زمینه  گذاریوظیفه اصلی آن هماهنگی سیاست

ها نباید محدود کشور را بر عهده دارد. انجام این هماهنگی مصرف آب
های دولتی عضو شورا بماند و برای اثر بخشی بیشتر شورا در به نهاد

 نیب یهمکار هیروحباید  عملیاتی نمودن حکمرانی مؤثر آب اوالً
تعامالت شورا با جامعه و بخش  ی ایجاد شده و ثانیاًدولت ینهادها

ر های شورا با سایبنابراین توسعه همکاری .ابدی شیافزا غیردولتی
، قوه قضائیه، (غیر از نهادهای عضوبههای درون قوه مجریه )وزارتخانه

 لهای مردم نهاد و سایر نهادهای ذیمدخها، سازمانقوه مقننه، دانشگاه
البته باید به این حقیقت نیز اذعان نمود که  .قرار گیرد تیدر اولو

 ورا بایدو برای اثر بخشی بیشتر ش حکمرانی بستری بسیار گسترده دارد
ود آب در کشور وجسایر اجزاء حکمرانی الزم نیز بین انسجام و کارایی 

 داشته باشد.
 

ایگاه و پشتوانه قانونی مناسب و ریاست شورا با بهرحال داشتن ج
باشد. ولی باالترین مقام اجرایی کشور، از نقاط قوّت مهم شورا می

های مختلف با جایگاه و کارکرد شورا و همچنین ای دولتبرخورد سلیقه
استفاده ناکافی شورا از ظرفیت کارشناسی کشور از نقاط ضعف مهم 

( یچون ضمانت اجرایی )قانون یموضوعاتاند. شورا تاکنون بوده
 هایاز ضعف گرید یکی زیمصوبات ن یاجرا یریگـــیوبات و پــمص
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Table 3- The proposed action plan for improving the function of SWC along with their priorities 

 همراه اولويت آنها آب به عالیشورایبرنامه اقدام پیشنهادی برای ارتقای عملکرد  -1جدول 

Row Action plan Weight 
(0-10) Priority 

Developed Strategy: stAction Plan for the 1 

More use of expertise-research capacities of the country for decision making and effective implementation of SWC approvals 
1 Forming technical working groups composed of experts to review issues that can be raised in 

the SWC and checking the approvals for non-compliance with the laws and legal 

documents 

8.29 2 

2 Development of a purposeful database of the experts from different disciplines 6.17 20 

3 Creation of arrangements for monitoring and follow up of SWC approvals and preparing of 

manual, evaluation method, and define relevant criteria   
7.08 11 

4 Development of regulations of the SWC in order to strengthen the administrative and financial 

mechanism of the secretariat and its technical working groups and avoid taste and selective 

behavior of the governments and other members of the council 

8.83 1 

5 Preparation of requirements and social, economic, and environmental supportive annexes for 

decision making and implementation of SWC approvals  
6.91 14 

6 Develop and implement a mechanisms for determining political and basic issues by the SWC 

secretariat to be raised in the council  
7.45 7 

Action Plan for the 2nd Developed Strategy: 

Improving SWC function through enhancing of awareness level and social demands  
  

7 Development of measures and  communication and information plans for the SWC to increase 
its social interactions 

6.45 16 

8 Provide periodic reports on the SWC’s resolutions and its performance and function in order 
to provide clear information on the council’s position and activities (including, but not 

limited to, the members’ votes on resolutions) in the public sphere 

6.08 21 

Action Plan for the 3rd Developed Strategy: 

More use of the unique cross-sectorial and legal position of the SWC for conflict resolution in water management, reducing 
socio-political pressures, and the guarantee for the implementation of its approvals   

9 Referral of national and transnational water challenges to the SWC by inviting other ministers 

and stakeholders 
8.09 3 

10 Review and making clarity in the duties and responsibilities of each executive organizations 

to reduce conflicts 
7.33 9 

11 Develop an action plan to create consensus on the basis of statics and information in the water 

sector of the country 
7.92 4 

12 Necessary actions to obtain the license of Article 138 of the Constitution for the approvals of 

the SWC 
6.18 19 

13 Making comments on the laws and macro plans, including five-year developments plans of 

the country prior to their approvals 
7.83 5 

14 Prepare a proposal with objective of focusing all water policies and decision makings in the 

SWC and to eliminate all parallel activities in these regards 
7.68 6 

15 Prepare a proposed bill to amend the laws and macro policies that contradict the principles of 

sustainable development and water capacity of the country 
7.17 10 

Action Plan for the 4th Developed Strategy: 

Observing the principles and requirements of good water governance for the purpose of modifying of 
function and structure of the SWC 

 

16 Prepare a proposed bill for membership of private sector and non-governmental organizations 
(NGO’s) and water users associations (WUA) in SWC  

7.00 13 

17 Follow ups and making proper institutional and policy platforms for implementing local water 

governance  
7.42 8 

18 Preparation and implementation of arrangements and mechanisms for improving 
accountability and transparency of SWC 

6.27 17 

Action Plan for the 5th Developed Strategy: 
Strengthening of the political will of the government for water reforms through SWC 

 
 

 

19 Preparation of a proposed bill for the membership of representatives of the legislature and the 

judiciary in the SWC   
6.25 18 

20 Preparing and presenting effective and continuous policy analyzes to the highest institution 

and officials of the country (Supreme Leader Institution, Expediency Discernment Council, 
etc.) to explain the water challenges as a supper challenge of Iran country 

7.08 12 

21 Request from the President and the highest officials of the member organizations to attend in 
the SWC meetings 

6.83 15 
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بیرخانه د نهیزم نیباشد. در امناسب شورا در شرایط حاضر می یاثربخش
با  ت،حمای صورت در تواندداشته و می یدکلی نقش آب عالیشورای

 برنامه تحلیل نیمستخرج از ا دهش بینیپیش اقدام هایپیگیری برنامه
راهبردی، برای اقتداربخشی شورا و به عنوان بازوی اجرایی آن عمل 

 .دینما
 

 ی مدیریتهانبود نهاد فرابخشی مشابه در سطح هماهنگی سیاست
تقاضا و مصرف آب در شرایط فعلی کشور، فرصت بزرگی است که 

ن های موجود بیتا تعارضتواند از آن به خوبی استفاده نماید شورا می
اهداف سازمانی بخش آب و کشاورزی و تضادهای سیاستی بین اسناد 

ولی شورا در کارکرد مؤثر خود با تهدیداتی نیز  باالدستی را رفع نماید.
های باالدستی وجود سیاستجمله در این زمینه مواجه است از آن

ت عدم عضوی؛ متناقض با اصول توسعه پایدار و ظرفیت آبی کشور
نهادهای سایر و ها، ، سمنبخش خصوصی ایر قوا،سنمایندگانی از 
ی در مواز بین بخشی ریگمیتصم ینهادها. و وجود سایر مدنی در شورا

 های رسمیتوان نام برد. وجود سایر کمیته و کارگروهزمینه آب را می
آبی در کشور و با و غیر رسمی مرتبط با مدیریت آب و بحران کم

نیز خود  آبی و غیره،مشابه، نظیر کارگروه سازگاری با کم اعضای تقریباً
ز به نحوی که برخی ا های کارکرد مؤثر شورا افزوده استبه پیچیدگی

شوند ها مطرح میطور مشترک در هر یک از این کارگروهمسائل به
ورا تعامالت این نهادها با ش که در نتیجه امر تغییر حاصل شود.بدون آن

و این  عالیشورایدر سازوکارها و اهداف و وظایف  و بالعکس باید
 ها )موازی و شاید مکمل( باید به روشنی دیده شوند. ها و کمیتهکارگروه

 
در این میان شورای عالی آب بایستی برای افزایش تعامل و گفتگوی 

ن و متخصصان دانشگاهی و پژوهشی ذیصالح، اگذاربین سیاست
کارها و موضوعات سیاستی قبل از ترتیبی اتخاذ نماید که دستور

تصویب در شورا، به بحث و گفتگو گذاشته شود و با اخذ نظرات و 
مشارکت ذیمدخالن، اسنادی را تهیه و تصویب نماید که از ضمانت 

های علمی و اجرایی کافی برخوردار باشد. همچنین با مشارکت سازمان
لبه عمومی، های آبی به یک مطانهاد و تبدیل مباحث و چالشمردم

های ها و برنامهسرمایه اجتماعی الزم را برای پشتیبانی از سیاست
 های عملکرد شورا نشانبررسی اصالح مدیریت آب کشور فراهم نماید.
مصوبات و تصمیمات شورا طی داده که علیرغم بعضی اثرات مثبت 

شورا در زمینه هدف اصلی خود و همچنین پیگیری  های اخیر،سال
ی از مصوبات بهرحال مثبت و اثر بخش خود به دالئل اجرای بعض

مختلف چندان موفق عمل ننموده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن 
 یاقتدار و اثربخش گاهیآب در جا عالییشورااست که در شرایط فعلی 

. دالئل کلی آن با توجه به قرار نداردکشور آب  تیریدر مدمناسبی 
ر منابع علمی مرتبط )نظیر های این تحقیق و مروبرررسی

Anonymous, 2019; Heydari, 2018) ای از منبعث از مجموعه
( بوده که رئوس 2و  1های نقاط ضعف و تهدیدات فراروی شورا )جدول

انحراف شورا از هدف اصلی تشکیل آن  مهم آنها به طور کلی شامل:
 گذاری؛و غیرسیاست ، فنی،پرداختن به موضوعات و مسائل خردو 

فاده است ؛ ضعف درها با جایگاه و کارکرد شوراای دولتبرخورد سلیقه
کشور )به خصوص دانشگاهها و کافی شورا از ظرفیت کارشناسی 

های باالدستی متناقض با اصول وجود سیاستمؤسسات پژوهشی(؛ 
عدم عضویت نمایندگانی از دیگر ؛ توسعه پایدار و ظرفیت آبی کشور

قوه  ،از جمله قوه قضائیهغیر از قوه مجریه )جامعه  های حاکمیتیبخش
های علمی ها، انجمنو سمن نهادهای مدنی ،بخش خصوصیمقننه، 
ه نامامبیرخانه و عدم تدوین سازوکار و نظ؛ و ضعف ددر شورا و غیره(

  مرتبط برای آن.
 

و اثرگذاری بیشتر بهبود کارکرد اصلی برای اهبرد در مجموع ر
ه در ک یابالقوه یهاباشد که از فرصت یاگونههب دیآب با یعالیشورا
. مایدنجبران نقاط ضعف موجود استفاده  یبراوجود دارند  یرونیب طیمح

کارانه عمل نمود. شاید یک اشکال مهم البته در این راه باید محافظه
گیری دبیرخانه آن در معاونت آب وزارت نیرو است عملکرد شورا قرار

توان پیشنهاد نمود جایگاه اداری آن به کند. میکه شورا را محدود می
نهادی مانند معاونت اول ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا بیت رهبری تغییر و ارتقاء یابد. 

و  یسطح آگاه شیبر افزا هیکارکرد شورا با تک تیتقوهمچنین 
ویی؛ گارتقاء شفافیّت و پاسخی؛ تهیه و اجرای سازوکار اجتماع اتمطالب

ای مدیریت های نظیر رشتهرشتهاستفاده بیشتر از متخصصین علوم بین
شناسی عالوه بر متخصصین آب؛ و در نهایت پیگیری و ایجاد و جامعه

سازی حکمرانی محلّی نهادی و سیاستی مناسب برای پیادهبسترهای 
 آب؛ باید سرلوحه امور قرار گیرد.

 
و بر اساس امکانات و شرایط کشور تالش گردید تا حد  در این تحقیق

زیست امکان طیف وسیعی از ذیمدخالن بخش آب، کشاورزی، و محیط
 فیدعوت از طدر جلسات کارگروه کارشناسی شرکت داشته باشند. 

 در برنامهها دولتی، دانشگاهیان، و سمنغیراز جمله بخش  یترعیوس
 ایجاد شده ناشی از بیماری طیشرا لیدر اواخر کار به دل یول قرار داشت

، نظرات لیها و تحلنشست نیمجدد ا یکرونا و سخت بودن برگزار
اقع در و حاضر . بنابراین نتایج ارائه شده در مقالهمسکوت ماند عمالً

 یتتمام ظرف لفین اذعان دارند که ازاین برنامه است و لذا مؤ 1 نتایج فاز
کشور در این خصوص استفاده کامل به عمل  ژوهشیپ و کارشناسی

این  1تواند به عنوان نقطه ضعف و محدودیت فاز نیامده است که می
 رییبرنامه، به خصوص با توجه به تغ 2در فاز  دیکه باتحقیق تلقّی شود 
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 دیدقانون ج سینو شیپ نیتدو زیو ن رویساختار معاونت آب وزارت ن
 گردد.تر کار تکمیل آب، رفع و

 

 تشکر و قدردانی -0

مقاله حاضر برگرفته از نتایج جلسات و اقدامات کارگروه کارشناسی 
ده ش مشارکتی تدوین صورت که به استآب  عالیشورایذیل دبیرخانه 

تمامی اعضاء  ههای علمی و مشاوراست. لذا بدین وسیله از همکاری
کر و مده است تشبه ترتیب الفبایی در زیر آ *که اسامی تعدادی از آنها

 گردد:دانی میقدر
   ،ریزی عمرانی وزارت کشوردفتر فنی و برنامهیعقوب آذر گشت 

   ،های مرزی و منابع آب مشترک وزارت دفتر رودخانهفریبا آوریده
 نیرو

  ،دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق علیرضا ابراهیمی نورعلی 
 وزارت نیرو

   ،معاونت آب و خاک وزارت جهاد دفتر امور آب فاطمه اقدسی
 کشاورزی

   ،اتاق  راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعاتاعظم بیکی
 بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ایران

   ،دفتر امور آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزیالدن بینا 

  های فنی شرکت دفتر مطالعات و بررسی ابراهیم،علیرضا پور
 فاضالب کشور مهندسی آب و

  ،شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران سعید جمالی 

   ،سازمان مدیریت بحران کشورنژاد جهانی 

  وری آب و آبفا دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره خزائی، شانتیو
 وزارت نیرو

  های آب و آبفا وزارت دفتر استانداردها و طرح رضا راهدان،محمد
 نیرو

  تحقیقات آب سسهؤم بهانی،رضا روز 

  وری آب و ارتقای بهره دفتر مدیریت مصرف و زاده،محبوبه زارع
 وزارت نیرو آبفا

   ،دفتر صنعت و معدن مرکز آمار ایرانسحر صاحبی 

   ،سازمان هواشناسی کشورصادق ضیائیان 

  ،آب تحقیقات مؤسسه متین عامری گلستان 

   ،پویا مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش داوود رضا عرب
 گر جلسات()تسهیل

   معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزیی، تفت یعالئمسعود 

   ،معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزینادر علیزاده 

  ،مشترک آب و منابع مرزی هایرودخانه دفتر هوشنگ غالمی 

 وزارت نیرو

  ،آب تحقیقات مؤسسه اشکان فرخ نیا 

   ،وزارت آبفا و های آبطرح و استانداردها دفترسید علی مجاهدی 

 نیرو

   ،زیستسازمان حفاظت محیطصدیقه مدرس طباطبایی 

   ،های صنعتی ایرانسازمان صنایع کوچک و شرکتسعید مردان 

   ،سازمان هواشناسی کشوریخشکسال یمرکز ملاحد وظیفه/ 

  ،آب ایران منابع مدیریت شرکت یعقوب همتی 

   ،نیروی ایران و آب عمناب شرکت توسعهفرهاد هوشیاری پور 

همچنین از داوران محترم این مقاله که نظرات آنها نقش مهمی در 
 .گرددغنای بیشتر علمی این مقاله دااشت، تشکر و قدردانی می

 

 هانوشتیپ
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی: به منظور هماهنگی  11ماده  -1

م شورایی به نا ؛مین توزیع و مصرف آب کشورأگذاری در زمینه تسیاست
 ؛صنایع و معادن کشور ؛کشاورزیآب متشکل از وزرای نیرو، جهادشورای عالی

رئیس سازمان حفاظت  ؛ریزی کشوررئیس سازمان مدیریت و برنامه
یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با  ؛زیستمحیط

و دو نفر از متخصصان بخش  ؛انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر
شود. ریاست عالیه این شورا با کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می

رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا 
قانون اساسی برای  132با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل 

 االجراست.های ذیربط الزمدستگاه
  /http://swc.moe.gov.irصوبات شورایعالی آب م -2

3- Strength, Weakness, Opportunity, Treats 

4- Internal Factor Evaluation and External Factor 

Evaluation Matrix 

5- Brainstorming 

6- Global Water Partnership 

7- Clientelistic Practices 
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